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RESUMO 

 

Santos, Leticia Machado dos. Efeitos dos flavonoides do cacau na glicemia e 
insulina sérica de indivíduos com diabetes mellitus tipo 2:Uma revisão 
sistemática.2021. Dissertação (Mestrado em Ciências da Nutrição) – Faculdade de 
Nutrição Emília de Jesus Ferreiro, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2021.  
 
INTRODUÇÃO: O Diabetes Mellitus Tipo 2 (DMT2) é definido como uma doença de 
caráter progressivo caracterizada por resistência à insulina e falha das células 
pancreáticas. Segundo a Organização mundial da saúde (OMS) em 2019, 
aproximadamente 1,5 milhões de mortes foram diretamente atribuídas ao diabetes. 
Além dos tratamentos convencionais, estudos clínicos demonstraram efeitos 
antidiabéticos do cacau e seus subprodutos, bem como melhor prognóstico da 
doença. OBJETIVO: Revisar na literatura o efeito dos flavonoides do cacau e seus 
subprodutos na glicemia e insulina sérica de indivíduos com DMT2. MÉTODOS: Foi 
utilizada a estratégia de busca para os estudos baseada na PICO (População, 
Intervenção, Comparação e “Outcome‟‟). As bases de dados foram: LILACS, 
MEDLINE, Web of Science, Elsevier, Embase e Scielo. Os critérios de inclusão 
foram: estudos realizados em adultos e idosos com DMT2; estudos clínicos de 
intervenção randomizados e não randomizados; estudos que utilizaram como 
intervenção cacau e subprodutos; estudos cujos desfechos analisados foram: 
glicemia plasmática e insulina sérica e outros marcadores de homeostase glicêmica, 
perfil lipídico e marcadores inflamatórios. Os critérios de exclusão foram: indivíduos 
em insulinoterapia; estudos de revisão e observacionais; estudos realizados com 
animais e in vitro; estudos que utilizaram outros suplementos dietéticos a base de 
antioxidantes. O risco de viés dos estudos foi avaliado de acordo com Manual 
Cochrane, o protocolo deste estudo foi registrado no PROSPERO (CRD 
42021235147). A presente revisão não recebeu nenhum apoio financeiro. 
RESULTADOS: Sete estudos preencheram os critérios para serem incluídos na 
revisão, dentre eles, dois demonstraram a diminuição da glicemia em jejum em 
pacientes com DMT2 após a intervenção de 8 semanas com chocolate amargo e um 
demonstrou a diminuição de HbA1c após intervenção nesse mesmo período. Quanto 
à insulina e HOMA-IR, apenas um trabalho utilizando 20g de cacau em pó revelou 
alterações significativas comparado ao controle. Um  trabalho revelou que o 
chocolate amargo resultou em diminuição significativa do PCR e dos marcadores IL-
6 e TNF-α e três  demonstraram o aumento do colesterol HDL após a intervenção 
com o cacau. A partir da análise do risco de viés, foi observado que 4 estudos 
tiveram como avaliação final „‟ risco alto de viés‟‟, 2 „‟risco baixo de viés‟‟ e 1 „‟risco 
incerto de viés‟‟. CONCLUSÃO: Nossos resultados sugerem que o uso de chocolate 
amargo ou cacau em pó na dosagem de 25-30g ao dia pode, possivelmente 
demonstrar efeitos benéficos na glicemia sérica, HbA1c e benefícios 
cardioprotetores, a partir do aumento do colesterol HDL.  

 

Palavras-Chaves: Diabetes Mellitus Tipo 2; Cacau; Alimento funcional; Revisão 
Sistemática 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Santos, Leticia Machado dos. Effects of cocoa flavonoids on blood glucose and 
serum insulin in individuals with type 2 diabetes mellitus type 2: A systematic 
review 2021. Dissertation (Master in Nutrition Science) - Universidade Federal 
Fluminense, Niterói, 2021.  
 
INTRODUCTION: Type 2 Diabetes Mellitus (T2DM) is defined as a progressive 
disease characterized by insulin resistance and pancreatic cell failure. According to 
the World Health Organization (WHO) in 2019, approximately 1.5 million deaths were 
directly attributed to diabetes. In addition to conventional treatments, clinical studies 
using functional foods, such as cocoa and by-products, have shown antidiabetic 
effects, providing a better prognosis for the disease. PURPOSE: To review in the 
literature the effect of cocoa flavonoids and their by-products on blood glucose and 
serum insulin in individuals with T2DM. METHODS: A search strategy was used for 
studies based on PICO (Population, Intervention, Comparison and “Outcome”). The 
databases were: Regional Portal of the Virtual Health Library (VHL), LILACS, 
MEDLINE, Web of Science, Elsevier, Embase and Scielo. Inclusion criteria were: 
studies performed in adults and elderly people with T2DM; randomized and 
nonrandomized clinical intervention studies; studies used cocoa and by-products as 
an intervention; studies whose outcomes analyzed were: plasma glucose and serum 
insulin and other markers of glycemic homeostasis, lipid profile and inflammatory 
markers. Exclusion criteria were: individuals on insulin therapy; review and 
observational studies; animal and in vitro studies; studies that used other antioxidant-
based dietary supplements. The risk of bias of the studies was assessed according 
to the Cochrane Manual, protocol of this study was registered in PROSPERO (CRD 
42021235147).This review did not receive any financial support. RESULTS: Seven 
studies met the criteria to be included in the review, among them, two demonstrated 
a decrease in fasting blood glucose in patients with T2DM after an 8-week 
intervention with dark chocolate and one demonstrated a decrease in HbA1c after an 
intervention in the same period. As for insulin and HOMA-IR, only one work using 
20g of cocoa powder revealed significant changes compared to the control. One 
study revealed that dark chocolate resulted in a significant decrease in PCR and IL-6 
and TNF-α markers, and three demonstrated an increase in HDL cholesterol after 
intervention with cocoa. From the analysis of the risk of bias, it was observed that 4 
studies had as their final evaluation 'high risk of bias', 2 'low risk of bias' and 1 
'uncertain risk of bias'. CONCLUSION: Our results suggest the use of dark chocolate 
or cocoa powder at a dosage of 25-30g per day can demonstrate beneficial effects 
on serum glucose, HbA1c and cardioprotective benefits, from the increase in HDL 
cholesterol.  
 
 
Key words: Diabetes Mellitus, Type 2;Cocoa; Functional Food; Systematic Review 
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1. INTRODUÇÃO 

O Diabetes Mellitus tipo 2 (DMT2) pode ser definido como uma doença de 

caráter progressivo caracterizada por Resistência à Insulina (RI) e/ou falha de 

células pancreáticas levando a um estado de hiperglicemia crônica (Peralta et al., 

2020). O DMT2 é o mais comum e representa cerca de 90% de todos os casos de 

diabetes a nível mundial. A Federação Internacional de Diabetes (IDF) em 2019 

estimou 463 milhões de diabéticos no mundo com projeções de aumento para os 

próximos anos (International Diabetes Federation, 2019). 

Esses dados alarmantes da prevalência do DMT2 estão relacionados 

fundamentalmente a fatores não modificáveis (idade, etnia e história familiar) e 

modificáveis (estilo de vida, dieta inadequada, sobrepeso/obesidade, inatividade 

física, abuso de álcool e tabaco e presença de outras condições clínicas como 

hipertensão arterial sistêmica (HAS) e dislipidemia) (Siqueira et al., 2020). 

 Dentre as principais complicações do DMT2, destacam-se: distúrbios 

microvasculares e macrovasculares que podem ocasionar nefropatia, retinopatia, 

neuropatia, doença renal periférica e doença arterial periférica. Além dessas 

complicações, é importante lembrar que essa enfermidade pode contribuir 

negativamente de forma direta ou indireta no sistema digestório, função cognitiva, 

sistema músculo esquelético, saúde mental e diversos tipos de câncer (Sociedade 

Brasileira De Diabetes, 2019). 

O diagnóstico, segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) e American 

Diabetes Association (ADA) deve ser investigado em indivíduos adultos com 

sobrepeso/obesidade com Índice de Massa Corporal (IMC) ≥ 25 kg/m²; que possuem 

parente de primeiro grau com diabetes; histórico de doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNT); HAS (≥140 / 90 mm Hg ou em terapia para hipertensão); 

além de outras condições clínicas associadas à RI (por exemplo: síndrome do ovário 

policístico em mulheres e acantose nigricans) e aqueles que apresentam queixas 

clínicas como hiperglicemia e/ou glicosúria (American Diabetes Association, 2019; 

Sociedade Brasileira De Diabetes, 2019). Entretanto, é válido ressaltar que o DMT2 

e suas alterações, principalmente fisiopatológicas podem acontecer anos antes do 

seu diagnóstico. Especula-se que aproximadamente 50% dos portadores dessa 

doença ainda não sabem que a possui (Costa et al., 2017). 

No tratamento farmacológico do DMT2 os objetivos das condutas são: 

alcançar níveis glicêmicos mais próximos da normalidade quando viável, minimizar o 
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risco de hipoglicemia e evitar possíveis complicações cardiovasculares. O 

tratamento não farmacológico pode ser entendido como medidas de estilo de vida. 

Nesse contexto, destaca-se o tratamento nutricional que consiste em um conjunto de 

medidas e orientações de educação em DMT2. Esse tratamento é considerado 

desafiador, pois requer mudanças no padrão alimentar (diminuição da ingestão de 

alimentos com alta densidade energética, carboidratos refinados e gorduras 

saturadas e aumento da ingestão de alimentos fontes de vitaminas, fibras e 

minerais); Melhora da composição corporal, principalmente a diminuição da gordura 

visceral que está associada a diversas complicações metabólicas e em alguns casos 

o gerenciamento da perda de peso. Para essa finalidade, as condutas nutricionais 

devem se basear em déficit energético de 500 a 750 kcal/dia; controle na ingestão 

de bebidas alcoólicas e aumento do gasto energético através do incentivo à prática 

de exercício físico (Bertonhi and Dias, 2018; Sociedade Brasileira De Diabetes, 

2019).  

Nesse contexto, além das condutas citadas anteriormente, alguns alimentos 

funcionais vêm atuando como adjuvantes no DMT2 por suas propriedades 

antioxidantes, cardioprotetoras e antidiabéticas, dentre eles, destacam-se: café, os 

chás, canela e cacau. Este último por sua vez, tem se mostrado um importante 

agente natural quimiopreventivo e terapêutico para portadores com DMT2, 

especialmente pela presença dos seus compostos polifenólicos, principalmente os 

flavonoides. As principais hipóteses de mecanismos de ação pelos quais exercem 

esses efeitos são: modulação da secreção de insulina nas células β pancreáticas 

reduzindo sua resistência; melhora da sensibilidade à insulina em órgãos 

importantes como: fígado, tecido adiposo e músculo; melhora do perfil lipídico e 

redução da pressão arterial. Todas essas ações contribuem para a diminuição de 

danos oxidativos e inflamatórios que estão presentes no DMT2 (Mellor et al., 2015; 

Martin et al., 2016). 

Logo, o objetivo dessa revisão foi fornecer uma visão geral presente na 

literatura, sobre os efeitos da ingestão de cacau ou subprodutos nos parâmetros de 

homeostase glicêmica, perfil lipídico e marcadores inflamatórios em portadores de 

DMT2.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Epidemiologia do Diabetes 

A OMS define o diabetes como uma doença metabólica crônica cujas 

principais características são: níveis elevados de glicose no sangue, RI ou sua 

produção insuficiente pelo pâncreas. Aproximadamente 422 milhões de pessoas em 

todo o mundo têm diabetes, o mais comum nesses casos é o diabetes tipo 2. Vale 

ressaltar que esse número tem aumentado significativamente em países de baixa e 

média renda quando comparado aos países de alta renda (Bertoldi et al., 2013; 

World Health Organization, 2021). 

Estimativas do IDF indicam que a prevalência mundial de diabetes na faixa 

etária de 20 a 79 anos aumentou de 1,51 milhões no ano de 2000 para 463 milhões 

no ano de 2019 (Figura 1). Além dessas informações, revelou as projeções de casos 

de diabetes até o ano de 2045 nessa mesma faixa etária, e especula-se que esse 

número chegue até 700 milhões de diabéticos (Figura 2) (International Diabetes 

Federation, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Estimativas e prevalência global de diabetes na faixa etária de 20-79 anos de idade. Fonte: 

Adaptado de (International Diabetes Federation, 2019). 
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Figura 2: Projeção global de diabetes na faixa etária de 20-79 anos de idade. Fonte: Adaptado de 

(International Diabetes Federation, 2019). 

 

O diabetes também é um importante problema de saúde pública no Brasil. Em 

2019, ocupou o 5º lugar no ranking mundial de prevalência dessa enfermidade, com 

aproximadamente 16,5 milhões de portadores de diabetes na faixa etária de 20-79 

anos. Nesse ranking dos 10 países com maior número de casos, também estão 

incluídos a China, Índia, Estados Unidos da América, Paquistão, México, Indonésia, 

Alemanha, Egito e Bangladesh. Em relação ao ranking dos países com maior 

número de indivíduos de 20-79 anos que não tiveram o diagnóstico traçado 

precocemente, o Brasil ocupou o 6º lugar, com aproximadamente 7,7 milhões de 

pessoas nessa condição (International Diabetes Federation, 2019). 

Segundo a OMS, no ano de 2012, cerca de 2,2 milhões de mortes foram 

atribuídas à hiperglicemia. Outros dados afirmam ainda, que a DMT2 correspondeu 

à sétima causa de morte no mundo em 2016. Ainda segundo a OMS, em 2019, 

aproximadamente 1,5 milhões de mortes foram diretamente atribuídas ao diabetes. 

Esses resultados sugerem fortemente que o diabetes é um grande problema de 

saúde pública mundial (World Health Organization, 2021). 

O aumento da prevalência bem como o aumento do número óbitos por DMT2 

podem ser atribuídos a uma mistura de predisposições genéticas e epigenéticas, 

sendo a etiologia complexa e multifatorial. Além disso, estão associados a diversos 

fatores comportamentais e ambientais, alguns deles destacam-se: envelhecimento 

da população; rápida urbanização; transição nutricional (caracterizado pelo padrão 

de vida mais urbano e industrializado); aumento do sobrepeso e obesidade; maior 
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prevalência de sedentarismo e inatividade física; HAS; inflamação crônica; 

tabagismo dentre outros (Chen et al., 2011; Costa et al., 2017). 

 

2.2 Diagnóstico do Diabetes Tipo 2 

O diagnóstico é realizado a partir de dosagens laboratoriais de rotina ou 

manifestações das complicações crônicas da DMT2. Todavia, a presença de alguns 

fatores de risco já impõe rastreamento para diagnóstico precoce, já que indivíduos 

com DMT2 podem apresentar os sintomas mais clássicos de diabetes como: 

hiperglicemia, poliúria, polidipsia, polifagia e emagrecimento inexplicado tardiamente 

(Sociedade Brasileira De Diabetes, 2019). Para indivíduos assintomáticos, é 

sugerido pela ADA e SBD uma triagem baseada no risco de desenvolver diabetes 

tipo 2 ou pré-diabetes (Quadro 1).  

Após a aplicação dessa triagem um questionário clínico é aplicado com o 

objetivo de avaliar o nível de risco para o DMT2. Essa ferramenta de baixo custo 

baseia-se em pontuação que se soma a cada fator de risco presente no indivíduo. 

Um score ≥ 5 está associado a risco aumentado para DMT2 (Sociedade Brasileira 

De Diabetes, 2019; American Diabetes Association, 2021). 

 

Quadro 1: Critérios para rastreamento de DMT2 em indivíduos assintomáticos. Fonte: Adaptado de 

American Diabetes Association (ADA) 2019. (Sociedade Brasileira De Diabetes, 2019) 

 

Estudos apontam que muitas das vezes algumas alterações fisiopatológicas 

antecedem ao fechamento do diagnóstico de DMT2. Em muitos dos casos a pré-

diabetes está presente, contudo, com a falta do diagnóstico precoce ou até mesmo 

Critérios para rastreamento do DMT2 

Indivíduos com idade < 45 anos; sugere-se rastreamento de DMT2 em indivíduos com sobrepeso 

ou obesidade e que apresentem mais um fator de risco para DM dentre os seguintes: 

• Pré-diabetes; 

• História familiar de DM (parente de primeiro grau); 

• Raça/etnia de alto risco para DM (negros, hispânicos ou índios Pima); 

• Mulheres com diagnóstico prévio de DMG; 

• História de doença cardiovascular; 

• Hipertensão arterial sistêmica; 

• High Density Lipoprotein (HDL-c) < 35 mg/dL e/ou triglicérides > 250 mg/dL; 

• Síndrome de ovários policísticos; 

• Sedentarismo; 

• Acantose nigricans; 
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das modificações comportamentais pelo indivíduo tais como alimentação equilibrada 

e atividade física, a pré-diabetes pode evoluir para a DMT2 que, por sua vez, 

aumenta consideravelmente os riscos de diversas outras DCNT e morte. O 

diagnóstico de DMT2 é realizado a partir de exames laboratoriais que incluem: 

Glicemia em jejum; Hemoglobina Glicada (HbA1c); Teste Oral de Tolerância à 

Glicose (TOTG) (World Healht Organization, 2021). O Quadro 2 apresenta os 

critérios laboratoriais para diagnóstico de DMT2 segundo a SBD e ADA. (Sociedade 

Brasileira De Diabetes, 2019; American Diabetes Association, 2021). 

 
Glicose plasmática em jejum > 126 (mg/dL) 

 
O jejum é definido como nenhuma ingestão calórica por pelo menos 8 horas. 

 

Ou 

 
Glicose 2 horas após sobrecarga de glicose >200 (mg/dL) 

 
O teste deve ser realizado conforme descrito pela OMS, utilizando uma carga de glicose contendo 

o equivalente a 75 g de glicose anidra dissolvida em água. 
 

Ou 

 
HbA1c(%) > 6,5 

 
O teste deve ser realizado em um laboratório usando um método certificado pelo NGSP e 

padronizado para o ensaio Diabetes Controland Complplications (DCCT) 
 

Ou 

Glicose plasmática aleatória ≥200 (mg/dL) 
 

Paciente com sintomas clássicos de hiperglicemia ou crise hiperglicêmica 

 
Quadro 2: Critérios laboratoriais para diagnóstico DMT2 adotados pela ADA e SBD. Fonte: Adaptado 

de (American Diabetes Association, 2021). 

 

 Além desses parâmetros laboratoriais utilizados para o diagnóstico, existem 

alguns marcadores que podem ser utilizados na prática clínica a fim de avaliar a RI 

presente nos portadores de DMT2. Contudo, primeiramente, é importante explicar 

que a RI na prática clínica é utilizada para se referir aos estímulos da insulina sobre 

a captação de glicose periférica, principalmente pelos músculos esqueléticos e 

tecido adiposo. Logo, dentre os marcadores descritos na literatura, é importante 

abordar: a insulinemia de jejum, o HOMA-IR (Homeostasis Model Assessment) e o 

índice QUICKI (Quantitative insulin sensitivity check index) (Sociedade Brasileira De 

Diabetes, 2019). 
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 A insulinemia em jejum é realizada a partir de exames laboratoriais em jejum 

de 8 a 12 horas. Vale ressaltar que em indivíduos que apresentam RI, as 

concentrações plasmáticas desse hormônio em jejum estão elevadas e de fato 

podem se correlacionar com a intensidade dessa resistência. Todavia, embora seja 

um método fácil de realização na prática clínica bem como em estudos clínicos, é 

considerada um método indireto de avaliação, uma vez que esse dado fornece uma 

boa avaliação da sensibilidade hepática à insulina, mas não aos demais tecidos não-

dependentes de insulina como: músculo, cérebro, tecidos neurais e esplâncnicos. 

Logo, devido a essas e outras limitações, não deve ser o único marcador clínico 

utilizado para a avaliação dos desfechos de RI (Geloneze and Tambascia, 2006). 

 O HOMA-IR é baseado a partir da relação existente entre produção de glicose 

pelo fígado e produção de insulina pelas células β-pancreáticas. Para que seja 

possível determina-lo é necessário à mensuração da glicemia e da insulina no 

sangue, após jejum de 8 a 12 horas. A partir dessas dosagens sanguíneas é 

realizado o seguinte cálculo matemático: (HOMA-IR = [(glicemia em mmol/L) x 

(insulinemia em µU/mL)] / 22,5) ou (HOMA-IR = [(glicemia em mg/dL) x (insulinemia 

em µU/mL)] / 405). Nesse sentido, o HOMA-IR consegue determinar a resistência 

insulínica e estimar a capacidade de produção de insulina pelas células β 

pancreáticas. Para esse índice foi estabelecido, a partir de estudo brasileiro, que 

HOMA-IR > 2,71 caracteriza a RI em adultos (Geloneze and Tambascia, 2006; 

Sociedade Brasileira De Diabetes, 2019). 

 O Índice de QUICKI também é obtido a partir das dosagens da glicemia e 

insulina no sangue após a realização de jejum. Contudo, a partir desses dados é 

aplicada a seguinte fórmula matemática: QUICKI = 1 / (log Glicemia basal + log 

Insulinemia basal). Entretanto, embora HOMA-IR e QUICKI utilizem os mesmos 

parâmetros bioquímicos, ambos possuem interpretações opostas, uma vez que o 

QUICKI avalia a sensibilidade à insulina, ou seja, o quão responsivo ou efetivo as 

células estão à insulina. Para esse índice não há ponto de corte específico 

(Geloneze and Tambascia, 2006; Sociedade Brasileira De Diabetes, 2019). 

 É importante relatar que a insulinemia em jejum, HOMA-IR e Índice QUICKI 

isolados possuem algumas limitações e por isso são considerados métodos 

insuficientes para avaliação da RI e a função das células β. Entretanto, esses 

parâmetros quando combinados com as outras medidas como: glicose sérica em 
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jejum, glicose ao acaso, teste de tolerância à glicose e/ou HbA1c podem fornecer 

informações úteis e convenientes sobre a homeostase glicêmica e RI nos portadores 

de DMT2 (Nolan and Færch, 2012; Sociedade Brasileira De Diabetes, 2019).  

2.3 Fisiopatologia do Diabetes Tipo 2 

A pré-disposição genética e/ou fatores comportamentais tais como: má 

alimentação, tabagismo, inatividade física, obesidade, HAS, dentre outros podem 

contribuir fortemente para a inflamação crônica e o estado metabólico prejudicado, 

que por sua vez, podem afetar a quantidade e/ou função das células β pancreáticas, 

responsáveis pela produção de insulina (Figura 3). Essa disfunção celular pode 

resultar no estado de hiperglicemia crônica suficientes para diagnosticar o diabetes, 

já que não haverá insulina suficiente para captação de glicose (Figura 3) (Scheen, 

2003; Peralta et al., 2020).  

A hiperglicemia está fortemente relacionada a diversas complicações macro e 

microvasculares, que aumentam a probabilidade do desenvolvimento de outras 

DCNT bem como a morbidade e mortalidade em todo o mundo. É relevante ressaltar 

que o fator genético possui influência na gênese dessa doença, mas não é fator 

determinante para desenvolvê-la. Estudo mostra que se em uma família, um dos 

pais desenvolver DMT2 o risco de um filho também desenvolver é de 

aproximadamente 40%, já se a mãe tiver a doença o risco pode ser maior (Skyler et 

al., 2017). 
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Figura 3: Fatores genéticos e ambientais que contribuem para o desenvolvimento de Diabetes. 

Fonte: Adaptado de (Skyler et al., 2017). 

 

Embora os fatores causais da DMT2 não estejam totalmente esclarecidos, 

sabe-se que a obesidade vem sendo discutida como um dos principais fatores para 

a gênese do DMT2. Essa por sua vez se desenvolve quando as células β 

pancreáticas deixam de secretar insulina suficiente para suprir a demanda de glicose 

disponível no sangue e/ou quando ocorre a diminuição da sensibilidade à insulina 

dos tecidos, principalmente: músculo, fígado, tecido adiposo e pâncreas. Contudo, é 

válido dizer que a hiperglicemia crônica presente no DMT2 bem como a ativação de 

algumas vias metabólicas, tais como: auto-oxidação da glicose; fluxo da via poliol; 

formação de produtos de glicação avançada – Advanced Glycation End-products 

(AGEs); ativação da proteína C quinase contribuem fortemente para o estresse 

oxidativo, produção de citocinas inflamatórias e por consequência um estado 



24 
 

inflamatório crônico que cria um ciclo vicioso da doença (Scheen, 2003; Skyler et al., 

2017; Peralta et al., 2020). 

O estado de RI se desenvolve principalmente em indivíduos obesos e com 

maior gordura visceral (Scheen, 2003). Isso acontece porque o excesso de gordura, 

principalmente triglicerídeos, deposita-se de forma ectópica nos músculos, fígado e 

pâncreas. O tecido adiposo é considerado um órgão endócrino, ou seja, é 

responsável pela secreção de adipocinas, leptina, Fator de necrose tumoral (TNF-α), 

resistina, adiponectina que afetam no metabolismo da glicose e contribuem também 

para a diminuição e/ou disfunção das células β pancreáticas, ocasionando a RI 

(Figura 4) (Scheen, 2003; Skyler et al., 2017).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Contribuição do pâncreas, fígado, músculo e tecido adiposo na patogênese da RI. Fonte: 

Adaptado de (Scheen, 2003) 

  

A RI pode ser causada por possíveis defeitos na sinalização da insulina ou no 

transportador de glicose, denominado GLUT. Todavia, especula-se que possa haver 

também a interferência de lipotoxicidade, disfunção celular causada pela deposição 

de amiloide (achado patológico característico em pacientes com DMT2) nas ilhotas 

pancreáticas; excesso da produção de ácido graxo; estresse oxidativo e possível 

defeito de moléculas secretadas pelo intestino, denominadas incretinas (Martin et al., 

2016). 

Sabe-se que em condições fisiológicas normais, o alimento ingerido é 

convertido em glicose que posteriormente de maneira bem simplificada, é 

transportado para as células β pancreáticas através do GLUT-2. Ao mesmo tempo, 
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ocorre a secreção de insulina que contribui para o controle glicêmico. Todavia, no 

DMT2 tanto a secreção de insulina bem como sua sinalização encontram-se 

prejudicados e o próprio pâncreas ao perceber esse prejuízo pode promover a 

apoptose das células β, tornando-a incapaz ou ineficiente de realizar a homeostase 

da glicose (Martin et al., 2016; Skyler et al., 2017). 

O desfecho dessa história resulta na hiperglicemia crônica que corrobora para 

o aumento nos hormônios contrarreguladores (glucagon, catecolaminas, cortisol e 

hormônio do crescimento). Com a ativação desses hormônios, ocorre o aumento da 

gliconeogênese hepática e renal; liberação de ácidos graxos livres pelo tecido 

adiposo e piora da inflamação como já citado anteriormente (Martin et al., 2016; 

Sociedade Brasileira De Diabetes, 2019). 

Além desses mecanismos, vem sendo discutido o papel das moléculas 

incretinas na fisiopatologia do diabetes. Eles são produzidos pelas células intestinais 

em resposta à ingestão alimentar. Pode-se destacar o polipeptídeo inibidor gástrico 

– Gastric Inhibitory Polypeptide (GIP) e o peptídeo semelhante ao glucagon -1- 

Glucagon-Like Peptide-1 (GLP-1), pois ambos possuem ações na secreção de 

insulina. Todavia, o GLP-1 possui ações mais completas, dentre elas, destacam-se: 

inibição da secreção de glucagon no pâncreas; efeitos protetores e estimuladores 

das células β pancreáticas; redução da ingestão de alimentos (saciedade) e redução 

da motilidade intestinal (Gautier et al., 2008). 

Os estudos sugerem que os efeitos das incretinas estão drasticamente 

alterados em indivíduos com  DMT2. Os níveis circulantes de GIP nesses indivíduos 

podem estar normais ou aumentados em condições pós-prandiais ou basais, em 

contrapartida, os níveis de GLP-1 estão diminuídos quando comparado com 

indivíduos saudáveis. Embora os mecanismos pelos quais isso ocorra sejam 

desconhecidos, é válido afirmar que nesses indivíduos a secreção de insulina 

dependente de glicose, bem como o controle da saciedade e inibição do hormônio 

contra regulatório glucagon estarão prejudicados. O que se discute na literatura é se 

esse desequilíbrio é consequência do DMT2 ou a sua causa (Knop et al., 2007; 

Gautier et al., 2008). 

Knop et al. (2007), em seu estudo avaliou se esses efeitos diminuídos das 

incretinas são eventos primários no DMT2 ou uma consequência do estado 

diabético. Nesse sentido, avaliou 8 pacientes com pancreatite crônica portadores de 

DMT2 e 8 pacientes com pancreatite crônica sem DMT2. Os participantes foram 
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submetidos a exames e ao final do estudo, observou-se que aqueles com DMT2 

apresentaram menor ação das incretinas (p <0,05) comparado aos participantes sem 

DMT2. Esses dados sugerem que a diminuição das incretinas seja uma 

consequência do estado diabético (Knop et al., 2007). 

  Portanto, pode-se destacar que os principais fatores que contribuem para 

fisiopatologia do DMT2 são: obesidade, inflamação crônica, disfunção das células β 

pancreáticas, disfunção incretínica, presença de componentes da síndrome 

metabólica, tais como hipertensão arterial sistêmica e dislipidemia e RI (Scheen, 

2003; Sociedade Brasileira De Diabetes, 2019; World Health Organization, 2021).  

  Em concordância a esses fatos, DeFronzo em 2009 descreveu em seu 

trabalho o „’ominous octet’’ onde aborda os 8 principais desfechos  importantes na 

fisiopatologia do DMT2 (Figura 5). Nesse octeto, o autor descreve os principais 

órgãos envolvidos bem como suas principais alterações metabólicas, tais como: 

diminuição da secreção de insulina pelas células β pancreáticas; aumento da 

produção hepática de glicose; aumento da lipólise pelo tecido adiposo; diminuição 

da captação de glicose pelo músculo; diminuição da ação de moléculas intestinais 

(GIP e GLP-1); disfunção de neurotransmissores no cérebro; aumento da secreção 

de glucagon pelas células α do pâncreas (hormônio contra regulador à insulina) e 

aumento da reabsorção renal de glicose pelos rins. Todos esses fatores contribuem 

para a hiperglicemia crônica que pode desencadear as diversas complicações no 

DMT2 (Defronzo, 2009).  

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Fisiopatologia segundo o „’ominous octet’’ descrito por DeFronzo, 2009. Adaptado de 

(Defronzo, 2009) 
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As principais complicações provenientes do DMT2 apontados na literatura são 

divididas em: microvasculares (retinopatia, neuropatia periférica, neuropatia 

autonômica, nefropatia) e macrovasculares (doença arterial coronária, doença 

arterial periférica, acidente vascular cerebral (AVC), derrame e infarto do miocárdio), 

além do risco aumentado de amputações de membros inferiores e contribuições 

diretas ou indiretas na função cognitiva, saúde mental, sistema digestório e diversos 

tipos de câncer. Alguns dados epidemiológicos dessas repercussões já são descritos 

e apontam que a retinopatia diabética, por exemplo, é uma causa importante de 

cegueira, sendo o diabetes a causa de 2,6% da cegueira no mundo (Bourne et al., 

2013; Sociedade Brasileira De Diabetes, 2019; World Health Organization, 2021) 

A partir das alterações fisiopatológicas citadas anteriormente, bem como os 

riscos aumentados para uma ampla gama de outras complicações e até mesmo o 

risco de óbito é válido destacar as principais medidas para o tratamento dessa 

enfermidade bem como abordagens nutricionais que possam contribuir de forma 

adjuvante para o melhor prognóstico ao portador de DMT2 bem como uma melhora 

da sua qualidade da vida (Bourne et al., 2013; Skyler et al., 2017; World Health 

Organization, 2021) 

 

2.4 Tratamento do Diabetes tipo 2 

O tratamento da DMT2 tem como principal objetivo controlar os níveis de 

glicose sanguíneos, minimizar chances de hipoglicemia bem como diminuir outras 

complicações metabólicas. Para isso, são de extrema importância as abordagens 

terapêuticas convencionais (farmacológicas) associadas às mudanças no estilo da 

vida (abordagens nutricionais e comportamentais). Vale salientar que este último é 

considerado ainda desafiador e por isso o envolvimento com os familiares dos 

portadores de DMT2 é considerado crucial, já que dessa forma, os mesmos poderão 

contribuir e auxiliar na tomada de decisão e manejo clínico (American Diabetes 

Association, 2021).  

 

2.4.1 Tratamento clínico farmacológico 

A escolha clínica pelo médico a fim de promover a melhor terapia 

medicamentosa deve levar em consideração diversos aspectos, tais como: 

mecanismos de RI, doenças pré-existentes (dislipidemia, hipertensão arterial, 
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doença renal crônica, inflamação vascular, etc); falência das células beta e 

repercussões micro e macrovasculares. Existem duas principais formas de 

tratamentos medicamentosos: os hipoglicemiantes orais e insulinoterapia. (Bertonhi 

and Dias, 2018; Sociedade Brasileira De Diabetes, 2019). 

Os hipoglicemiantes orais têm como objetivo reduzir a glicemia, a fim de 

mantê-la em níveis normais (em jejum < 100 mg/d e pós-prandial < 140 mg/dL). 

Existem diversas classes desses fármacos e eles são divididos de acordo com o seu 

mecanismo de ação, exemplo: medicamentos que agem na secreção pancreática de 

insulina (sulfonilureias e glinidas); aqueles que agem reduzindo a velocidade da 

absorção de glicose (inibidores das alfaglicosidases); aqueles que diminuem a 

produção hepática de glicose (biguanidas); outros que agem aumentando a 

utilização periférica de glicose (glitazonas); as drogas que simulam os efeitos das 

incretinas GLP-1 E GIP (incretinomiméticos). Já a insulinoterapia consiste na 

aplicação intramuscular de insulina exógena diária para manutenção dos níveis 

glicêmicos (Bertonhi and Dias, 2018; Sociedade Brasileira De Diabetes, 2019).  

A ADA recomenda que seja realizada a medição sérica da HbA1c a cada três 

meses, pois esse teste é a principal ferramenta para avaliar o controle glicêmico 

além de  apresentar forte valor preditivo para complicações do DMT2. As metas 

glicêmicas devem ser seguidas de acordo com a faixa etária, comorbidades 

associadas e outras condições clínicas. Para a maioria dos adultos com DMT2 

recomenda-se a meta glicêmica de HbA1c igual ou inferior a 7,0%; para adultos mais 

velhos com pouca ou nenhuma doença associada e função cognitiva normal, a meta 

glicêmica de HbA1c deve ser igual ou inferior 7,5%. Já aqueles que apresentam 

outras doenças associadas e deficiência cognitiva ou funcional a meta glicêmica 

deve ser menos rigorosa, sendo HbA1c igual ou inferior 8,0 – 8,5% . Já a SBD 

recomenda que a meta para a HbA1c seja < 7%. Existe ainda a recomendação de 

que os níveis de HbA1c sejam mantidos nos valores mais baixos possíveis, sem 

aumentar desnecessariamente o risco de hipoglicemias (American Diabetes 

Association, 2019; Sociedade Brasileira De Diabetes, 2019). 

 

2.4.2 Tratamento nutricional e abordagem comportamental 

O tratamento nutricional do DMT2 faz parte da abordagem comportamental e 

é descrita como um desafio na prática clínica. As escolhas alimentares e outras 

mudanças comportamentais como: exercício físico, cessação do tabagismo, manejo 
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do estresse podem controlar as respostas metabólicas do DMT2, minimizar chances 

de complicações e evitar o desenvolvimento de outras DCNT (Bertonhi and Dias, 

2018). É de grande importância que os portadores de DMT2 sejam inseridos em 

programas de educação nutricional assim como seus familiares a fim de garantir a 

conscientização do autocuidado; importância das boas escolhas alimentares; 

impacto da alimentação no controle da glicose; dentre outros temas pertinentes aos 

cuidados dessa doença (Sociedade Brasileira De Diabetes, 2019) 

Dentre as condutas nutricionais voltadas para o tratamento do DMT2, a SBD 

e ADA recomendam que seja orientado aos portadores de DMT2 o controle de peso 

e em muitos dos casos a perda de peso através de estratégias de restrição calórica 

(Sociedade Brasileira De Diabetes, 2019; American Diabetes Association, 2021). A 

literatura demonstra que a redução moderada de massa corporal, aproximadamente 

5 a 7% da massa corporal inicial pode melhorar os perfis metabólicos, tais como: 

controle glicêmico, colesterol sérico, pressão arterial e também diminuir a 

necessidade de drogas para controlar a glicose sanguínea. Essa redução de massa 

corporal deve ser obtida através de déficit calórico e incentivo a prática de atividade 

física. O déficit calórico deve ser realizado em indivíduos com sobrepeso e 

obesidade, as metas de déficits energéticos podem variar entre 500 -700 kcal por dia 

ou a prescrição de 1200 a 1500 kcal/dia para mulheres e 1500 kcal a 1800 kcal para 

homens (Franz et al., 2015). 

As principais recomendações de macro e micronutrientes devem ser 

alcançadas e estimuladas a partir de um planejamento alimentar individualizado. As 

proporções exatas das distribuições de carboidrato, lipídeo e proteínas para 

portadores de DMT2 são discutidos na literatura, embora, a mesma afirme que é 

importante respeitar a individualidade bioquímica. Todavia, a OMS não recomenda 

concentrações maiores que 130g/dia de carboidratos para adultos, já que esse 

nutriente impacta diretamente nos níveis séricos de glicose (World Health 

Organization, 2003; Sociedade Brasileira De Diabetes, 2019). 

Quanto às principais características dietéticas, os estudos demonstram que 

além de limitar a quantidade de carboidrato como descrito anteriormente, deve-se 

incentivar a esses indivíduos a ingestão de frutas, vegetais, sementes, especiarias, 

grãos e laticínios (Salvadó et al., 2019). Embora a suplementação de vitaminas e 

minerais bem como outros nutrientes não seja consenso para portadores com 

DMT2, é válido salientar que esses indivíduos podem apresentar deficiências 



30 
 

nutricionais, já que pode ocorrer a perda excessiva de nutrientes através da urina, 

diminuição da capacidade de absorção intestinal e baixa ingestão dietética devido ao 

padrão alimentar altamente inflamatório que muitos possuem. Por isso, é importante 

avaliar sinais e sintomas clínicos e realizar a avaliação de exames bioquímicos a fim 

de corrigir possíveis deficiências nutricionais (Sociedade Brasileira De Diabetes, 

2019). 

Além da importância e cuidado na distribuição de macro e micronutrientes na 

prescrição alimentar desses indivíduos, estudos vêm demonstrando o potencial 

benefício de alguns alimentos funcionais no DMT2, dentre eles destacam-se: café, 

chás, canela e o cacau. O cacau e seus subprodutos por sua vez, têm se mostrado 

como efeito positivo na RI, função endotelial, microbiota intestinal, pressão arterial e 

perfis lipídicos (Martin et al., 2016). 

 

2.5 Composição nutricional e propriedades funcionais do Cacau e seus 

derivados 

O cacau bem como seus derivados é considerado um alimento funcional, ou 

seja, são definidos como alimentos ou ingredientes que oferecem benefícios à 

saúde, além de suas funções nutricionais básicas (Saúde, 2009). Vale destacar que 

o cacau em pó é fonte de proteínas (15-20%), carboidratos (15%), fibras (26-40%) e 

lipídeos (10-24%), minerais como: cálcio, potássio e magnésio e algumas vitaminas, 

como: vitamina A, vitaminas do complexo B e vitamina E. Sobretudo, sua 

composição também abrange as metilxantinas como: cafeína e teobromina, além de 

diversos compostos fenólicos ou polifenóis que representam cerca de 12 a 18% do 

peso seco do cacau (nibs) (Efraim et al., 2011a; Martin et al., 2016). 

O cacau é uma semente fermentada do fruto da árvore Theobroma cacao, o 

licor de cacau é a pasta feita dos grãos do cacau moído torrado e fermentado 

denominado de nibs; o cacau em pó é produzido a partir de redução da manteiga de 

cacau e do licor. É importante destacar que em um produto, a quantidade de licor de 

cacau vai determinar o quão escuro é o chocolate, nesse sentido, ele representa nas 

embalagens „‟o percentual de cacau‟‟ (Martin et al., 2016). 

Os compostos fenólicos presentes no cacau encontram-se na classe dos 

taninos e flavonoides, as quais possuem diversas subclassificações (Figura 6). Vale 

ressaltar que o teor e a biodisponibilidade desses polifenóis podem variar de acordo 

com a origem geográfica, etapas do processamento, processo de fermentação das 
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sementes e outros fatores (Efraim et al., 2011a). Dentre as diversas propriedades 

funcionais dos flavonóides do cacau, as que se destacam na literatura são: 

capacidades cardioprotetoras e potenciais antioxidantes. O que ainda se discute são 

as doses recomendadas bem como a frequência do consumo para de fato conseguir 

os benefícios terapêuticos (Martin et al., 2016). 

Sobretudo, a literatura aponta que o cacau, o chocolate amargo ou meio 

amargo com pelo menos 35% de partes sólidas de cacau têm sido descritos como 

as mais importantes fontes de flavonoides da dieta. No entanto, deve-se ter atenção 

quanto ao processamento do chocolate que de fato pode conter cacau, porém, 

poderá incluir outras substâncias como: açúcar e demais aditivos para conferir 

palatabilidade, e isso poderá afetar negativamente na quantidade e 

biodisponibilidade dos polifenóis. Portanto, é de extrema importância avaliar o % de 

cacau do produto bem como sua procedência (Efraim et al., 2011a; Katz et al., 2011; 

Jusbrasil, 2017). 

 

Figura 6: Principais polifenóis encontrados nas sementes de cacau.Fonte: (Efraim et al., 2011a) 
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2.5.1 Principais mecanismos de proteção do cacau no DMT2 

Existem mecanismos já descritos pelos quais os polifenóis do cacau podem 

reduzir o risco de desenvolver DMT2 e os riscos de complicações em indivíduos que 

já apresentam a enfermidade. Esses efeitos podem ser explicados a partir da 

redução da pressão arterial; redução do estresse oxidativo; redução da RI e melhora 

do perfil lipídico. A partir disso, diversos estudos com ratos, in vitro e humanos 

(esses mais escassos) foram realizados a fim de explicar como de fato o cacau 

contribui no manejo do DMT2 (Ali et al., 2014; Basu et al., 2015; Mellor et al., 2015; 

Martin et al., 2016).  

 

2.5.2 Efeitos do cacau no estresse oxidativo e na pressão arterial 

O estresse oxidativo é um processo contínuo e fisiológico que pode ser 

definido como um desequilíbrio entre a geração de compostos oxidantes e a atuação 

do sistema de defesa do organismo que geram substâncias chamadas de espécies 

reativas derivados de oxigênio – Reactive Oxygen Species (ROS) e/ou espécies 

reativas derivado de nitrogênio – Reactive Nitrogen Species (RNS). Os ROS são 

espécies quimicamente reativas contendo íons de oxigênio ou radicais e peróxidos, 

que geralmente derivam de reações redox envolvendo oxigênio, principalmente nas 

mitocôndrias (Barbosa et al., 2010; Bjorklund and Chirumbolo, 2017). 

Essas espécies reativas apresentam um ou mais elétrons não pareados que 

por sua vez, são capazes de promover reações químicas com outras substâncias 

que podem ocasionar danos biomoleculares, perda de funções biológicas e/ou 

apoptose das células. As células humanas possuem diversos mecanismos que 

podem se proteger contra esses prejuízos, denominado sistema de defesa 

antioxidante, que agem neutralizando a ação dessas espécies. No entanto, em um 

estado de desequilíbrio desses fatores de proteção que serão abordados a seguir, 

pode haver o aumento da produção de ROS e RNS, o qual pode contribuir direta ou 

indiretamente para o desenvolvimento da RI, DMT2, retinopatia diabética, síndrome 

metabólica e outras DCNT (Schewe et al., 2008; Barbosa et al., 2010; Bjorklund and 

Chirumbolo, 2017). 
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É válido ressaltar que no estado de hiperglicemia no DMT2 o organismo 

promove a ativação das principais vias celulares produtoras de energia (glicólise, 

ciclo de Krebs e cadeia de transporte de elétrons) a fim de compensar essa 

demanda exacerbada de glicose no sangue. Logo, a estimulação acentuada dessas 

vias, principalmente da glicólise e ciclo de Krebs resultam na formação de 

dinucleotídeo flavina adenina reduzida (FADH2) e nicotinamida adenina 

dinucleotídeo reduzida (NADH) que podem agir com oxigênio ou nitrogênio formando 

respectivamente ROS e RNS. A presença dessas espécies oxidativas associadas a 

uma baixa capacidade antioxidante do organismo contribuem para a ativação de 

uma cascata de reações inflamatórias que corroboram para a disfunção vascular, 

danos às proteínas, lipídeos e ao DNA bem como danos mitocondriais (Figura 7) e 

consequentemente contribuem para a gênese da RI, DMT2 bem como suas 

complicações (Wajchenberg, 2002; F and M, 2010; Amorim et al., 2019). 

Figura 7: Estresse Oxidativo e sistema antioxidante. 

CAT: catalase; EROs: espécies reativas de oxigênio; GPx: glutationa peroxidase; GSH: glutationa; 

GSSG: glutationa oxidada; GR: glutationa reduzida; H2 O2 : peróxido de hidrogênio; NRF2: fator 

nuclear fator 2 relacionado ao eritróide 2; O2 : oxigênio molecular; NOX: NADPH oxidase; O2•-: ânion 

radical superóxido; • OH: radical hidroxila; SOD: superóxido dismutas. Fonte: (Amorim et al., 2019) 
 

A literatura aponta ainda que a ingestão alimentar inadequada de nutrientes, 

principalmente àqueles com capacidades antioxidantes; ingestão de bebidas 

alcoólicas; tabagismo bem como outros fatores comportamentais podem contribuir 
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para o aumento da produção dessas espécies reativas na mitocôndria dos 

adipócitos, o que pode propiciar um aumento do armazenamento de combustível no 

tecido adiposo branco. Sobretudo, quando ocorre esse tipo de desequilíbrio 

metabólico envolvendo principalmente o tecido adiposo branco as possibilidades de 

diversos distúrbios metabólicos e complicações ocorrerem são grandes (F and M, 

2010; Bjorklund and Chirumbolo, 2017). 

Dessa forma, os polifenóis presentes no cacau e seus subprodutos, ganham 

destaque, pois desempenham papel importante como agentes antioxidantes e 

protetores, que de fato podem agir impedindo ou diminuindo a ação dessas espécies 

reativas nas células. Os principais mecanismos descritos pelos quais os polifenóis 

podem exercer tais benefícios são: aumento de genes bem como a expressão de 

enzimas com funções antioxidantes endógenas, como: Glutamato-Cisteína Ligase 

(GCLC), Superóxido Dismutase (SOD), Glutationa Peroxidase (GPX) e Heme 

Oxigenase-1 (HO-1); Bloqueio da ativação de fatores de transcrição inflamatória 

como NF-kβ, (AP-1), TNF-α, Interleucinas 6-8-1 (IL-6, IL-8, IL-1) e Proteína 

Quimioatraente de Monócitos (MCP-1), que contribuem para a diminuição da 

inflamação, deposição de lipídeos em tecidos e órgãos e controle do estresse 

oxidativo, como detalhado na figura 8 (Grassi et al., 2013; Ali et al., 2014; Ramos et 

al., 2017). 

Figura 8: Possíveis mecanismos dos polifenóis de cacau que atuam na redução da inflamação 

crônica e estresse oxidativo associada à obesidade e à resistência insulina.  

Mitogen-Activated Protein Kinases(MAPKs), Peroxisome Proliferator-Activated Receptors (PPARs),  

Liver X Receptors (LXRs), Nuclear Factor erythroid 2-related factor 2 (Nrf2).  Fonte: Adaptado de (Ali 

et al., 2014) 
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Somando a esses efeitos, estudos mostram que a partir da sua capacidade 

endotelial os polifenóis do cacau, dentre eles os flavonóides possibilitam o aumento 

da biodisponibilidade de óxido nítrico, favorecendo assim a vasodilatação e 

consequentemente o controle dos níveis pressóricos, bem como a melhora da 

função vascular. Logo, é válido dizer que essas ações contribuem positivamente não 

apenas na prevenção e/ou controle de HAS, mas também de outras doenças, 

principalmente as cardiovasculares, já que o comprometimento da função endotelial 

é um evento precoce que antecede a gênese dessas enfermidades (Schewe et al., 

2008; Ludovici, Barthelmes, Ngele, et al., 2017). 

 

2.5.3 Atuação do cacau na RI e no perfil lipídico 

O estresse oxidativo já foi mencionado como fator importante na RI e 

fisiopatologia do DMT2. Todavia, a partir da capacidade antioxidante dos polifenóis 

do cacau bem como sua função endotelial, que aumenta a biodisponibilidade do 

óxido nítrico é válido dizer que ambos os mecanismos contribuem para a 

neutralização da RI presente no DMT2. Além disso, existem evidências que esses 

polifenóis atuam na modulação da secreção de insulina nas células β pancreáticas, 

diminuição da produção de glicose, aumento da captação de glicose por meio dos 

seus transportadores bem como a melhora do perfil lipídico (Grassi et al., 2013; 

Ludovici, Barthelmes, Ngele, et al., 2017).  

Portanto, a hipótese é que os flavonoides do cacau podem contribuir 

protegendo as células diminuindo esse ciclo de estresse oxidativo presentes na RI; 

disfunção das células β pancreáticas e estado inflamatório crônico (Grassi et al., 

2013; Ramos et al., 2017). 

A respeito disso, apoiando esses dados, Grassi et al (2005) demonstraram 

em seu estudo que a administração de chocolate rico em flavonóides (≈500 mg de 

polifenóis) por 15 dias reduziu significativamente a RI, conforme indicado pelo 

HOMA-IR, e aumentou a sensibilidade à insulina (QUICKI) enquanto o chocolate 

sem flavonóides foi ineficaz para ambos os casos (Grassi et al., 2005). Outro estudo 

elaborado por Parsaeyan et al revelaram que indivíduos que receberam 10g de 

cacau em pó duas vezes ao dia durante 6 semanas demonstraram diminuição do 

colesterol no sangue, triglicerídeos, colesterol Low Density Lipoprotein (LDL-c) e 

marcadores inflamatórios como: TNF-α e IL-6 significativamente (P <0,01) quando 
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comparado ao grupo placebo. Além disso, o cacau inibiu a peroxidação lipídica no 

grupo de tratamento em comparação ao grupo controle (P <0,0001) (Parsaeyan et 

al., 2014). 

Vale ressaltar que os marcadores de inflamação crônica de baixo grau como: 

TNF-α, IL-6, e proteína C-reativa de alta sensibilidade (PCR-us) são apontados na 

literatura como preditores para o desenvolvimento do DMT2 bem como o pior 

prognóstico da doença. Portanto, esses dados mencionados anteriormente 

confirmam a relevância do cacau bem como seus subprodutos na modulação da 

insulina (Parsaeyan et al., 2014). 

Além desse achado, Curtis et al (2012), investigou 118 mulheres na pós 

menopausa portadoras de DMT2 durante um ano. Esse estudo randomizado teve 

como intervenção o chocolate rico em flavonóide (90 mg de epicatequina e 100 mg 

de isoflavonas) constituindo uma intervenção combinada, e o outro grupo recebeu 

chocolate com baixo teor de flavonoides (placebo). Os principais resultados após o 

tempo total de intervenção foram: reduções significativas no LDL-C, redução 

significativa do HOMA-IR e melhorias na sensibilidade à insulina indicado pelo 

aumento de QUICKI (Curtis et al., 2013). 

Em suma, os compostos fenólicos do cacau têm sido alvos nos estudos 

clínicos, pois vêm sendo demonstrados como agentes antidiabéticos. Os principais 

achados que confirmam tal fato é o seu papel protetor nas células β pancreáticas, 

principalmente devido sua capacidade antioxidante. Todavia, é importante ressaltar 

que o cacau pode atuar também regulando o transporte de glicose e proteínas-

chave da via de sinalização da insulina nos órgãos como: fígado, tecido adiposo e 

músculo esquelético. Essa atuação pode conferir uma redução no acúmulo de 

triglicerídeos nesses órgãos, diminuição do estresse oxidativo e melhora do perfil 

inflamatório, como demonstrado na figura 9 (Mellor, D. D. et al., 2010; Mellor et al., 

2015; Martin et al., 2016). 
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Figura 9: Ação dos compostos fenólicos do cacau em órgãos sensíveis à insulina. Fonte: Adaptado 

de (Martin et al., 2016)
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3. JUSTIFICATIVA 

 

Diante do cenário do aumento da incidência e prevalência do DMT2, é sabido 

que o tratamento convencional com a administração de fármacos são insuficientes, 

na maioria das vezes, para controlar esta doença. Além disso, as alterações e 

complicações dessa enfermidade, principalmente fisiopatológicas, podem acontecer 

anos antes do seu diagnóstico, contribuindo negativamente e interferindo no 

sucesso do tratamento.  

Diante desses fatos, torna-se necessário investigar na literatura estudos 

clínicos que abordam alternativas do ponto de vista nutricional no tratamento do 

DMT2. Com isso, pretende-se gerar a partir desta revisão de literatura evidências 

que fomentem a elaboração de orientações para os profissionais de saúde e 

pesquisadores sobre a aplicabilidade dos polifenóis do cacau e seus subprodutos 

em portadores de DMT2.  

Logo, a pergunta dessa revisão é: „‟Quais os efeitos da ingestão de cacau ou 

subprodutos nos parâmetros glicêmicos, lipídicos séricos e nos marcadores 

inflamatórios em indivíduos adultos e idosos portadores de DMT2?‟‟ 
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4.OBJETIVOS 

4.1 Objetivo geral 

Revisar na literatura o efeito do cacau e seus flavonoides na glicemia e 

insulina sérica de indivíduos com Diabetes Tipo 2. 

 

4.2 Objetivos específicos 

Revisar os efeitos dos polifenóis do cacau e seus subprodutos nos: 

a) Marcadores de homeostase glicêmica e resistência à insulina; 

b) Marcadores inflamatórios;  

c) Lipídeos séricos. 
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5. MÉTODOS 

 

5.1 Protocolo da Revisão sistemática 

 O protocolo deste estudo foi registrado no PROSPERO International 

prospective register of systematic reviews (CRD 42021235147) e está disponível em: 

https://www.crd.york.ac.uk/prospero/display_record.php?ID=CRD42021235147. 

As recomendações propostas pelo Preferred Reporting Items for Systematic 

Reviewsand Meta-Analyses (PRISMA) foram seguidas nesta revisão (Moher et al., 

2009) Será utilizado o protocolo Cochrane Risk of Bias para avaliar a qualidade das 

publicações incluídas neste estudo. A ferramenta com os domínios bem como o 

suporte para julgamento utilizados nessa revisão está disponível no Apêndice A e 

Apêndice B (Carvalho et al., 2013; Pereira and Galvão, 2014).  

 

5.2 Definição do objeto de estudo 

Para o presente estudo foram definidos como produtos e subprodutos do 

cacau: grãos, nibs de cacau, cacau em pó, cápsula contendo cacau e chocolate 

amargo e meio amargo. Dessa forma, chocolate amargo e meio amargo deve conter 

pelo menos 35% em peso de parte sólidas de cacau (Katz et al., 2011; Jusbrasil, 

2017; Montagna et al., 2019). 

Dentre os diversos compostos bioativos presentes no cacau, os polifenóis 

destacam-se por apresentarem inúmeras evidências positivas na saúde 

cardiovascular. Nesse contexto, foram considerados para a presente revisão todos 

os flavonoides, tais como: flavanóis, flavonóis, antocianidinas, flavonas e flavononas 

bem como suas subclassificações descritas detalhadamente na figura 6 (Corti et al., 

2010; Efraim et al., 2011a). 

 

5.3 Desenho do estudo 

O primeiro passo para o desenvolvimento da revisão sistemática foi a 

elaboração da pergunta de pesquisa. Para tal, foi utilizada a estratégia PICO, que 

representa um acrônimo para Paciente/Problema, Intervenção, Comparação e 

“Outcome” (desfecho). Esses quatro componentes são os elementos fundamentais 

de identificação e construção da pergunta de pesquisa para a busca bibliográfica de 

evidências (Galvão, 2014). A pergunta elaborada segundo a estratégia PICO está 

representada no Quadro 3. 
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Quadro 3: Construção da pergunta de pesquisa usando a estratégia PICO. Fonte: Elaborado pelos 

autores. 

 

5.4 Estratégia de busca 

Uma vez que a questão de pesquisa foi formulada, a etapa seguinte foi a 

identificação e seleção dos termos (descritores) relacionados a cada um dos 

componentes da estratégia PICO. Os vocabulários controlados usados neste 

trabalho foram o MeSH (MEDLINE/PubMed), o DeCS (BIREME) e o EMTREE 

(EMBASE). Os descritores e seus sinônimos foram mapeados tanto em português, 

quanto inglês e espanhol. Acrescentaram-se termos identificados nos títulos e 

resumos dos documentos da busca preliminar. 

Como estratégia de busca foram utilizados operadores booleanos que 

permitiram os relacionamentos dos descritores e seus sinônimos na busca. Os 

operadores são representados pelos termos conectores AND, OR e NOT, sendo 

AND uma combinação restritiva, estabelece a interseção; OR uma combinação 

aditiva, soma os termos sinônimos e NOT uma combinação excludente, retira as 

palavras do conjunto. Os descritores mapeados para cada componente da estratégia 

PICO estão esquematizados no apêndice C. 

 A pesquisa foi realizada em fevereiro de 2021 nas bases de dados 

bibliográficas, sendo elas: Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da 

Saúde (LILACS), Medline via Pubmed, Web of Science (WOS), Embase e 

na Scientific Electronic Library Online (Scielo). Essas bases foram selecionadas por 

serem pertinentes para a questão formulada, tendo ampla cobertura das publicações 

na área da saúde.  

Após a realização de buscas testes no Portal da Biblioteca virtual em saúde 

(BVS) e no Pubmed, foi definida a estratégia principal com os termos mapeados 

SISTEMATIZAÇÃO 

Questão 
Quais são os efeitos dos flavonoides do cacau na glicemia e 
insulina sérica de indivíduos com Diabetes Tipo 2? 

PICO 

Paciente/ 
Problema 

Diabetes tipo 2 

Intervenção Cacau e seus derivados 

Comparação Não foi definida nenhuma comparação específica 

Desfecho 
(Outcomes) 

Glicemia sérica e insulina sérica, 
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para P (Paciente/problema) e I (intervenção), conforme apêndice D, sem restrição 

de ano de publicação. 

 

5.5 Critérios de inclusão e exclusão 

Foram utilizados os seguintes critérios de inclusão e exclusão, 

respectivamente, relevantes ao tema:  

Critérios de Inclusão: 

 Estudos que incluem adultos, idosos, homens e mulheres diagnosticados com 

Diabetes Melittus tipo 2 de acordo com as Diretrizes Brasileira de Diabetes e 

American Diabetes Association, e que podem ou não apresentarem outras co-

morbidades;  

 Estudos clínicos de intervenção randomizados e não randomizados; 

 Estudos que utilizaram como intervenção clínica cacau e seus derivados;  

 Estudos cujos desfechos analisados foram: glicemia plasmática de jejum e/ou 

insulina sérica, bem como outros marcadores de homeostase glicêmica; Perfil 

lipídico (Colesterol, Triglicerídeos, HDL, LDL); Marcadores inflamatórios (PCR; IL-

6; IL-8, IL-1; TNFα; Adiponectina). 

 

Critérios de exclusão: 

 Pessoas com DMT2 em insulinoterapia; 

 Estudos de revisão, observacionais, realizados com ratos e outros animais e in 

vitro; 

 Estudos que utilizam outros suplementos dietéticos a base de antioxidantes que 

não sejam produtos do cacau isolado ou em combinação com cacau. 

 

5.6 Seleção dos estudos e extração de dados 

Após realização das buscas nas diferentes bases de dados os registros foram 

importados no gerenciador de referências Endnote Web para identificação das 

duplicações e em seguida exportados para o aplicativo Rayyan, desenvolvido pelo 

Qatar Computing Research Institute (QCRI), utilizado para seleção das referências. 

(Ouzzani et al., 2016). 

Este programa está disponível para computador ou nos smartphones. Foi 

desenvolvido para auxiliar pesquisadores no processo de seleção de revisões 
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sistemáticas permitindo inclusão de colaboradores, tradutores e visualizadores. 

Estes podem conduzir a seleção individualmente, simultaneamente com as opções 

de cegamento dos participantes pelos botões blindon ou blindoff. O Rayyan identifica 

e gera gráficos dos registros incluídos, excluídos, dúvidas e permite a visualização 

dos conflitos (Figura 10). 

 

 

Figura 10:Rayyan - revisão sobre cacau e diabetes. Fonte: Elaborado pelos autores. Adaptado de 

(Ouzzani et al., 2016) 

A partir da seleção das referências foi realizada a leitura dos títulos e resumo. 

Os artigos incluídos após essa etapa foram conduzidos para a leitura integral do 

texto e posteriormente foi realizada a extração dos dados. Toda a etapa de seleção 

dos artigos foi realizada por dois autores de forma independente e a extração de 

dados foi realizada por dois autores que por consenso e discussão utilizaram uma 

planilha padronizada para extrair os dados pertinentes a essa revisão (Apêndice E). 

Após a leitura completa e exclusão dos estudos não pertinentes, obteve-se os 

artigos selecionados para análise qualitativa e avaliação do risco de viés.  

Um resumo das etapas seguidas para realização da presente revisão 

sistemática encontra-se na figura 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 11:Passo a passo da seleção dos estudos incluídos na revisão sistemática 
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5.7 Protocolo de avaliação do risco de viés 

O risco de viés dos estudos de intervenção foi avaliado pela ferramenta Risco 

de Viés da Cochrane Collaboration (RoB – Risk of Bias). Essa ferramenta tem como 

objetivo avaliar a qualidade metodológica dos estudos clínicos a fim de minimizar 

conclusões que de fato não tenham uma relação causa-efeito. Portanto, leva em 

consideração e avalia sistematicamente sete domínios: 1) Geração da sequência 

aleatória; 2) Ocultação de alocação; 3) Cegamento de participantes e profissionais; 

4) Cegamento de avaliadores de desfecho; 5) Desfechos incompletos; 6) Relato de 

desfecho seletivo; 7) Outras fontes de viés. Cada domínio separado poderá ser  

classificado como: "Baixo risco de viés‟‟ ou "Alto risco de viés‟‟ ou „‟Risco de viés 

incerto‟‟ conforme demonstrado no apêndice A. (Carvalho et al., 2013). 

Para o domínio 7 intitulado como „‟Outros vieses‟‟ foi utilizado como viés a 

presença de conflitos de interesse financeiro (COI). Dessa forma, COI pode ser 

definido como: „„Um conjunto de circunstâncias que cria um risco de julgamento ou 

ações relacionadas a um interesse primário de forma indevida influenciada, 

possivelmente, por um interesse secundário.” Nesse sentido, o COI financeiro será 

analisado nas seguintes seções dos artigos: os agradecimentos, declarações de 

conflitos de interesses , financiamento da pesquisa e filiações declaradas. Esse viés 

foi  incluído nesse trabalho pois, o COI financeiro podem impactar no desenho, 

conduta e consequentemente nos resultados clínicos dos estudos (Komesaroff et al., 

2019).  

Vale dizer que para essa etapa da revisão, dois autores avaliaram os estudos  

e trabalharam em conjunto. A ferramenta detalhada para avaliação do risco de viés 

está disponível no apêndice B. 
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6. RESULTADOS  

 

6.1 Seleção dos estudos e coleta de dados 

 

No total, foram obtidos 1110 resultados advindos das bases de dados 

supracitadas. Após a remoção das duplicatas entre as bases de dados (n= 318), 

restaram 792 referências para análise. Seguindo para a avaliação de títulos, 647 

resultados foram excluídos. Através da leitura dos resumos, 118 resultados não foram 

elegíveis, pois não eram favoráveis ao tema desta revisão. Desta forma, restando 27 

artigos pertinentes para a leitura do texto completo. Depois da leitura integral dos 

artigos, foram excluídos 20 estudos e os motivos foram: não encontrados na íntegra (3); 

Abstract, resumos de congressos (8); Não avaliou o desfecho de interesse (5) e avaliou 

duas ou mais intervenções (4). Por fim, 7 artigos foram escolhidos para integrar esta 

revisão conforme fluxograma abaixo (Figura 12). 
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Figura 12: Fluxograma do processo de busca e seleção 

Fonte: Adaptado de (Maraolo, 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total de Registros identificados: (n = 1110) 
Lilacs (n= 42) 
Scielo (n= 16) 
Medline/Pubmed (n= 339) 
Embase (n= 368) 
Web of Science (n= 345) 

Registros removidos antes da triagem: 
 

Registros duplicados removidos  (n = 318 ) 

Registros para seleção após 
remoção das duplicatas 
(n= 792) 
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(n= 765) 

Registros para recuperação de 
texto completo 
(n= 27 ) 

Registros não recuperados 
(n= 3) 

Registros avaliados para 
elegibilidade (n= 24 ) 

Artigos excluídos: 
Abstracts, resumos de 
congresso (n= 8) 
Não avaliou desfecho de 
interesse (n= 5 ) 
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(n= 4) 
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6.2 Características dos estudos 

Os estudos incluídos para integrar essa revisão sistemática foram artigos na 

íntegra publicados entre os anos de 2010 a 2019, incluindo indivíduos com 

sobrepeso e obesidade. A tabela 1 descreve as principais características dos 7 

artigos incluídos nessa revisão. A idade dos participantes variou de 35 a 70 anos e o 

sexo predominante foi o feminino. As principais comorbidades associadas ao DMT2 

foram: hipertensão arterial sistêmica (5 estudos) e dislipidemia (2 estudos).   

O tempo de intervenção dos estudos variou de 8 a 16 semanas, entretanto, 

três trabalhos avaliaram a resposta aguda da intervenção com o cacau. Em um 

estudo os participantes foram expostos a um café da manhã estilo fast food e 

posteriormente receberam a intervenção com cacau, no outro estudo agudo os 

participantes receberam chocolate rico ou com baixo teor em polifenóis e após 60 

minutos foram expostos à hiperglicemia com sobrecarga de glicose oral e o terceiro, 

os participantes ingeriram cacau juntamente com um café da manhã adequado para 

diabéticos (Mellor et al., 2013; Basu et al., 2015; Rynarzewski et al., 2019). 

Os tipos de intervenção variaram desde cacau em pó, cápsulas contendo 

cacau até chocolate amargo. As doses de cacau bem como os subprodutos 

utilizados variaram de 2,5 g até 45 g por dia. Já a dose de polifenóis ou flavonoides 

variaram de 207,5 mg até 480 mg por porção. Apenas um estudo não divulgou a 

quantidade de polifenóis presente no chocolate, embora tenha utilizado o chocolate 

amargo (85% de sólidos de cacau) como intervenção, por isso foi considerado nesta 

revisão. 
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Tabela 1: Características gerais dos estudos incluídos na revisão sistemática 

Autor N Perdas 
Tipo de 
estudo 

Comorbidades 
Associadas 

Característica da 
Intervenção 

Local Desfechos analisados 
Média de 

idade 
Proporção de 

cada sexo 

(Basu et al., 
2015) 

18 0 
Randomizado, 
duplo-cego e 

cruzado 

HAS 
Dislipidemia 
Obesidade 

Homens e mulheres 
submetidos a uma refeição 

rica em gordura e 
posteriormente divididos em 
grupo intervenção (20g de 
cacau contendo 480 mg de 

flavonoides) e grupo controle 
(placebo) para intervenção 

aguda. 

USA 
 

PAS e PAD; Elasticidade 
arterial, Peso; Estatura, CC; 

Glicose sérica; Insulina; 
HOMA-IR, PCR, Colesterol, 

Triglicerídeos, HDL, LDL. 

56 ± 3,2 M: 14; H:4 

(Dicks et al., 
2018) 

42 07 
Randomizado, 
duplo-cego e 

controlado 

HAS 
Sobrepeso 
Obesidade 

 

Homens e mulheres 
recrutados e alocados nos 

grupos A - intervenção (2,5 g 
de cacau contendo 207,5 mg 
de flavonoides) e B – placebo 

durante 12 semanas. 

Alemanha 
 

PAS e PAD; glicose em 
jejum; Insulina; Homa-IR; 
HbA1c; Colesterol total, 

LDL, HDL-C, triglicerídeos, 
creatinina; Peso ; Estatura; 

CC; CQ; MG 

GI: 65,6 ±2,6 
GP:62,8 ±1,6 

M:17; H:18 

(Rostami et 
al., 2015) 

68 08 

Randomizado, 
duplo-cego 

controlado por 
placebo 

HAS 

 

Homens e mulheres 
randomizados em grupo que 

recebeu 25 g chocolate 
amargo (contendo 450 mg de 
polifenóis) e grupo placebo 

(chocolate branco) durante 8 
semanas. 

Irã 
 

Peso; Estatura; IMC; PAS e 
PAD; Glicose em 

jejum;HbA1c; Insulina; 
Colesterol total; 

Triglicerídeos; HDL; LDL; 
Apo A e B; PCR; 

 

GI:58,71± 
9,07 

GP:57,17±7,8
6 

M:36 
H:24 

(Mellor et al., 
2013) 

11 01 

Randomizado, 
duplo-cego, 
controlado e 

cruzado. 

Obesidade; 
 

 

Participantes expostos à 
hiperglicemia transitória 

resultante de uma carga oral 
de glicose foram divididos 

aleatoriamente para consumir 
13,5 g de chocolate com alto 

teor de polifenóis (3,5%) e 
chocolate com baixo teor de 

polifenóis. 

NI 

 
Função endotelial,Molécula 

de adesão intercelular 1;  
E-selectina; P-selectina;  

P-selectina; 
Glicoproteína ligante 1; 15-
F2t-isoprostano; Glicose em 

jejum; Insulina; 

61 
M: 1 
H:9 
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HAS= Hipertensão Arterial Sistêmica; USA= Estados Unidos da América;NI= Não informado; M= Mulher; H= Homen; PAS = Pressão Arterial Sistólica; PAD= Pressão Arterial 

Diastólica; CC= Circunferência da Cintura; CQ=Circunferência do Quadril; RCQ= Relação cintura-quadril;  MG= Massa gorda;  GI= Grupo intervenção; GP= Grupo placebo; IIQ: 

Intervalo interquartil. 

 

 

 

 
(Mellor, D. D. 
et al., 2010) 

 
 

12 0 

Cruzado  
duplo-cego, 

randomizado, 
controlado por 

placebo. 

HAS 
Dislipidemia  

 
Homens e mulheres foram 

randomizados para 
receberam 45 g de chocolate 

com alto teor de polifenóis 
(16,6 mg de epicatequinas) ) 

e baixo teor de polifenol  
durante 8 semanas e, em 
seguida, cruzado após um 

período de washout por mais 
8 semanas 

Reino Unido 

Peso; Colesterol Toral; 
Triglicerídeos; HDL; LDL; 

PAD e PAS; insulina; 
Homa-IR; HbA1c;. 

68 
(IIQ 42 – 71) 

M:5 
H: 7 

(Rynarzewsk
i et al., 2019) 

12 0 

Cruzado  
duplo-cego, 

randomizado, 
controlado por 

placebo 

HAS 
Obesidade 

 
Homens e mulheres foram 

randomizados em dois 
grupos para receberem 

cápsulas contendo 2,5g de 
cacau (207,5 mg de 

flavonoides) ou cápsulas 
contendo celulose 

microcristalina juntamente 
com um café da manhã 

adequado para diabéticos. 

Alemanha 

PAD e PAS; Glicose; 
Insulina; Homa-IR; 

Colesterol total; 
Triglicerídeos; HDL;LDL; 
Peso; Estatura; IMC; CC; 

CQ;RCQ;MG. 

68.0 ± 8.7 
M: 3 
H: 9 

(Jafarirad et 
al., 2018) 

50 06 
Ensaio clínico 

paralelo 
randomizado 

NI 

 
Homens e Mulheres foram 

randomizados em dois 
grupos: um grupo recebeu 
30g de chocolate amargo e 

orientações de mudanças no 
estilo de vida e o outro grupo 

recebe usualmente 
orientações. O estudo teve 

duração de 8 semanas. 

Irã 

Colesterol total; 
Triglicerídeos; LDL;HDL; 

Glicose em jejum; insulina; 
Homa-IR;  HbA1c; PCR; IL-

6; TNF – α; Adiponectina 

52,3 ± 6,4 

 
M:30 
H:14 

 
 

Tabela 1: Continuação 
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A Tabela 2 descreve os principais resultados e desfechos encontrados nos 7 

artigos incluídos nesse trabalho. Dois estudos demonstram resultados favoráveis à 

utilização do cacau na redução da glicemia (Rostami et al., 2015; Jafarirad et al., 

2018) enquanto que os outros cinco não apresentaram nenhum efeito quando 

comparado com o grupo controle. Apenas 1 estudo demonstrou resultados 

favoráveis à utilização do cacau na diminuição da HbA1c (Jafarirad et al., 2018) os 

demais não demonstraram efeitos significativos. Quanto à insulina e HOMA-IR, 

apenas o estudo de Basu, et al demonstrou alterações significativas comparado ao 

grupo controle, os demais estudos não demonstraram qualquer efeito nesses 

parâmetros.  

Quanto aos efeitos do cacau nos marcadores inflamatórios (PCR, IL-6, TNF-α 

e Adiponectina) 3 estudos avaliaram pelo menos o PCR. Dentre esses, apenas 1 

demonstrou que a ingestão de chocolate amargo resultou em diminuição significativa 

do PCR e dos marcadores IL-6 e TNF-α em comparação com o grupo controle 

(Jafarirad et al., 2018). Os outros 2 estudos não demonstraram resultados favoráveis 

à utilização do cacau no marcador de inflamação PCR quando comparado ao grupo 

controle  (Basu et al., 2015; Rostami et al., 2015). 

O perfil lipídico (colesterol total, triglicerídeos, HDL e LDL) foi avaliado na 

maioria dos estudos presentes nessa revisão. Dentre estes, três demonstraram que 

a ingestão de chocolate amargo resultou no aumento significativo de HDL em 

comparação com o grupo controle (Mellor, D. et al., 2010; Basu et al., 2015; 

Jafarirad et al., 2018).  
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Tabela 2: Principais resultados encontrados dos estudos incluídos na revisão sistemática 

 

Autor 
Subproduto do 

cacau e 
quantidade 

Quantidade 
polifenóis 

Tempo de 
intervenção 

Desfechos 
de interesse 

Resultados encontrados 

 
 
 
 
 
 
 
 

(Basu et al., 
2015) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cacau em pó 
(20g) 

 
 
 
 
 
 
 
 

480 mg 
flavonóides 

 

 
 
 
 

Estudo agudo (2 
encontros separados 

por 1 semana de 
whashout) cujos 

participantes foram 
expostos a um café da 
manhã estilo fastfood 

e posteriormente 
receberam a 

intervenção com 
cacau. 

 
 

 
 
 
 

*Glicose sérica; 
Insulina; Homa-
IR; Colesterol; 
Triglicerídeo; 

HDL-c; LDL-c; 
PCR 

 
 
 

*Medidas 
realizadas em 

jejum,30 
minutos, 1h, 

2h,3h e 4h após 
refeição. 

Glicose sérica: As alterações nas concentrações de glicose não 

foram significativamente diferentes após o cacau em comparação 
com placebo na fase pós-prandial. 
Insulina: As alterações gerais na insulina durante toda a fase pós-

prandial de 6 h foram significativamente maiores após o cacau do 
que após o placebo. 
A insulina aumentou significativamente 4 h após o cacau vs. 
placebo 
Homa IR: aumentou 4 h após o cacau vs. Placebo. 
Colesterol: não revelou alterações significativas após cacau vs. 
Placebo em participantes diabéticos. 
Triglicerídeos: não revelou alterações significativas após a 

ingestão de cacau vs. placebo em participantes diabéticos. 
HDL-c: HDL pós-prandial permaneceu mais alto após o cacau do 

que após o placebo durante o período pós-refeição de 6 horas com 
diferenças significativas em 1 e 4 h no estudo. 
LDL-c: não revelou alterações significativas após a ingestão de 

cacau vs. placebo em participantes diabéticos. 
PCR: não revelou alterações significativas após a ingestão de 

cacau vs. placebo em participantes diabéticos. 
 

(Dicks et al., 

2018 
 
 
 
 
 

 
Cápsulas de 
cacau (2,5g) 

 
**Dose usual 

correspondendo a 
uma colher de 

sopa 

 
207,5 mg de 

flavonol 

 
12 semanas 

 
Glicose sérica; 
Insulina; Homa-

IR; HbA1c; 
Colesterol; 

Triglicerídeo; 
HDL-c; LDL-c; 

 
Glicose sérica: não revelou alterações significativas após a 

ingestão de cacau vs. placebo em participantes diabéticos. 
Insulina sérica: não revelou alterações significativas após a 

ingestão de cacau vs. placebo em participantes diabéticos 
Homa-IR: não revelou alterações significativas após a ingestão de 

cacau vs. placebo em participantes diabéticos. 
HBA1C: não revelou alterações significativas após a ingestão de 

cacau vs. placebo em participantes diabéticos. 
Colesterol total:não revelou alterações significativas após a 

ingestão de cacau vs. placebo em participantes diabéticos.. 
LDL-c:não revelou alterações significativas após a ingestão de 

cacau vs. placebo em participantes diabéticos. 
HDL-c: não revelou alterações significativas após a ingestão de 

cacau vs. placebo em participantes diabéticos. 
Triglicerídeos: não revelou alterações significativas após a 

ingestão de cacau vs. placebo em participantes diabéticos. 
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. 
(Rostami et al., 

2015) 
 
 
 
 
 

Chocolate amargo 
(83% sólidos de 

cacau) (25g) 

450 mg de 
polifenóis 

8 semanas Glicose sérica; 
Insulina; HbA1c; 

Colesterol; 
Triglicerídeo; 

HDL-c; LDL-c; 
PCR 

Glicose sérica: a ingestão de chocolate amargo resultou em 

diminuição significativa em comparação com o consumo de 
chocolate branco. 
Em comparação com a linha de base (Grupo chocolate amargo 
antes vs depois) , o consumo de chocolate amargo resultou em 
uma diminuição significativa na glicemia de jejum 
Insulina sérica: não revelou alterações significativas após a 

ingestão de cacau vs. Chocolate branco em participantes 
diabéticos. 
HbA1c: não revelou alterações significativas após a ingestão de 

cacau vs. Chocolate branco em participantes diabéticos. 
Em comparação com a linha de base (Grupo chocolate amargo 
antes vs depois) , o consumo de chocolate amargo resultou em 
uma diminuição significativa na HbA1c. 
Colesterol: não revelou alterações significativas após a ingestão de 

cacau vs. Chocolate branco em participantes diabéticos. 
Triglicerídeos: não revelou alterações significativas após a 

ingestão de cacau vs. Chocolate branco em participantes 
diabéticos. 
HDL-c: não revelou alterações significativas após a ingestão de 

cacau vs. Chocolate branco em participantes diabéticos. 
LDL-c: não revelou alterações significativas após a ingestão de 

cacau vs. Chocolate branco em participantes diabéticos. 
PCR: não revelou alterações significativas após a ingestão de 

cacau vs. Chocolate branco em participantes diabéticos. 
Em comparação com a linha de base (Grupo chocolate amargo 
antes vs depois) , o consumo de chocolate amargo resultou em 
uma diminuição significativa na HbA1c. 

 
 

(Mellor et al., 

2013) 
 
 
 

 
 

Chocolate amargo 
(13,5g) -(estudo 

não menciona o % 
de sólidos de 

cacau) 

 
 

3,5% de 
polifenóis 

 
Estudo agudo cujos 

participantes 
receberam chocolate 

rico ou baixo em 
polifenóis. Após 60 

minutos foram 
expostos à 

hiperglicemia 
resultante de uma 

carga oral de glicose 
(75g). 

 
 

Glicose sérica; 
Insulina;* 

 
*Medidas em 
jejum e 120 

minutos após 
carga de 
glicose. 

 
 

 
 
Glicose sérica: Não foram observadas diferenças significativas. 
Insulina sérica: Não foram observadas diferenças significativas. 
15-F2t-isoprostano urinário (Avalia estresse oxidativo): Os 

resultados mostraram diferença significativa entre o chocolate com 
alto teor de polifenol e o controle. 
 
 

Tabela 2: Continuação 
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 (Mellor et al., 

2010) 
 
 
 
 
 
 

 
Chocolate amargo 
(85% de sólidos 
de cacau) 45 g 

 
16,6 mg de 

epicatequina 

 
16semanas 

 
Insulina; Homa-

IR; HbA1c;. 
Colesterol Toral; 
Triglicerídeos; 
HDL-c; LDL-c; 

 
**Avaliou 

recordatório 
Alimentar nas 
duas visitas 

 
Insulina sérica: Não foram observadas diferenças significativas. 
Homa-IR: Não foram observadas diferenças significativas. 
HbA1c: Não foram observadas diferenças significativas. 
Colesterol total: Não foram observadas diferenças significativas. 
Triglicerídeos: Não foram observadas diferenças significativas. 
HDL-c: a ingestão de chocolate amargo resultou em aumento 

significativo em comparação com o placebo. 
LDL-c: Não foram observadas diferenças significativas. 

 
 
 

(Rynarzewski et 
al., 2019) 

 
 
 
 
 

 
Cápsulas de 
cacau (2,5 g) 

 
**Dose usual 

correspondendo a 
uma colher de 

sopa 

 
207,5 mg de 

flavonol 

 
Estudo agudo cujos 

participantes 
ingeriram cápsulas 
contendo ou não 

cacau juntamente com 
um café da manhã 

adequado para 
diabéticos. 

 
Glicosesérica; 

Insulina;Homa –
IR; 

Colesterol total; 
triglicerídeos, 
HDL-c; LDL-c. 

 
* Medidas em 

jejum, e após 2h 
e 4 h apóso café 

da manhã. 

 
Glicose sérica: Alterações temporais foram encontradas para a 

glicose após 2 e 4 h em comparação aos valores de jejum, 
independentemente se o desjejum foi ingerido junto com as 
cápsulas de cacau ou não. 
Insulina: aumentou 2 h após ambos os tratamentos (cacau e 

placebo) em comparação com os valores pré-consumo, mas, sem 
diferenças significativas entre os grupos cacau e placebo. 
Homa IR: aumentou 2 h após ambos os tratamentos (cacau e 

placebo) em comparação com os valores pré-consumo, mas, sem 
diferenças significativas entre os grupos cacau e placebo. 
Colesterol total: Não foram observadas diferenças significativas . 
Triglicerídeos: Não foram observadas diferenças significativas 
HDL-c: Não foram observadas diferenças significativas 
LDL-c: Não foram observadas diferenças significativas. 

 
 

(Jafarirad et al., 

2018) 
 
 
 
 
 
 

 
 

Chocolate amargo 
(84% de sólidos 
de cacau) (30 g) 

 
 

NI 

 
 

8 semanas 
 

Nesse estudo o grupo 
controle não recebeu 

placebo, somente 
orientações 

terapêuticas para 
mudanças no estilo de 

vida.  

 
 

Glicose em; 
jejum; insulina; 

Homa-IR;  
HbA1c; 

Colesterol total; 
Triglicerídeos; 

LDL;HDL; PCR; 
IL-6; TNF – α; 
Adiponectina 

 
 

 
Glicose em jejum: a ingestão de chocolate amargo resultou em 

diminuição significativa em comparação com o grupo controle. 
Insulina: Não foram observadas diferenças significativas 
HOMA-IR: Não foram observadas diferenças significativas 
HbA1c: a ingestão de chocolate amargo resultou em diminuição 

significativa em comparação com o grupo controle 
Colesterol total: a ingestão de chocolate amargo resultou em 

diminuição significativa em comparação com o grupo controle 
Triglicerídeos: a ingestão de chocolate amargo resultou em 

diminuição significativa em comparação com o grupo controle 
LDL-c: a ingestão de chocolate amargo resultou em diminuição 

significativa em comparação com o grupo control0065 
HDL-c: a ingestão de chocolate amargo resultou no aumento 

significativo em comparação com o grupo controle 
PCR: a ingestão de chocolate amargo resultou em diminuição 

significativa em comparação com o grupo controle 

Tabela 2: Continuação 
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 HOMA-IR:resistência à insulina; H:Horas; HDL-c: Lipoproteína de alta densidade (High Density Lipoprotein) ; LDL-c: Lipoproteína de baixa densidade (Low Density 

Lipoprotein); PCR: Proteína C-reativa; NI: Não informado.

IL-6: a ingestão de chocolate amargo resultou em diminuição 

significativa em comparação com o grupo controle 
TNF – α: a ingestão de chocolate amargo resultou em diminuição 

significativa em comparação com o grupo controle 
Adiponectina: Não foram observadas diferenças significativas 

 

Tabela 2: Continuação 
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6.3  Avaliação do risco de viés  

 Na análise do risco de viés dos trabalhos presentes nessa revisão (Tabela 3), 

4 estudos tiveram como avaliação final „‟ risco alto de viés‟‟, já que pelo menos em 

um domínio apresentaram essa classificação (Mellor, D. et al., 2010; Mellor et al., 

2013; Rostami et al., 2015; Jafarirad et al., 2018). No domínio “Geração de 

sequência aleatória” dois artigos foram classificados com „‟risco alto de viés‟‟, pois  

em ambos  a sequência foi realizada por uma empresa privada  produtora de 

chocolate, o que caracteriza um potencial risco de viés associado ao conflito de 

interesse (Mellor, D. et al., 2010; Mellor et al., 2013).  

 No domínio 3 „‟Cegamento de participantes e profissionais‟‟ 2 artigos foram 

classificados com „„risco alto de viés‟‟, pois ambos não foram cegos para os 

participantes, somente para os profissionais (Rostami et al., 2015; Jafarirad et al., 

2018). No domínio 5 „‟Desfechos incompletos‟‟ todos os estudos apresentaram baixo 

risco de viés, uma vez que a perda de dados foi balanceada entre os grupos com 

razões semelhantes para tais ou quando o estudo não teve perda de dados dos 

desfechos. Vale dizer, que três estudos foram classificados em dois ou mais 

domínios com „‟risco incerto de viés‟‟, uma vez que as informações foram 

insuficientes para entender a geração da sequência aleatória, ocultação da alocação 

das intervenções; cegamento dos participantes ou profissionais e cegamento de 

avaliadores de desfecho (Mellor, D. et al., 2010; Mellor et al., 2013; Basu et al., 

2015).  

 No domínio 7  em „‟Outros vieses‟‟ foi avaliado o COI financeiro, e nesse 

domínio um estudo foi classificado como risco incerto de viés, uma vez que as 

informação sobre o financiamento do estudo foram insuficientes para avaliar se um 

importante risco de viés existia, sendo considerado uma limitação na metodologia do 

estudo (Rostami et al., 2015). Já outro estudo nesse mesmo domínio, foi classificado 

como „‟Risco alto de viés‟‟ pois, além do chocolate utilizado para o estudo ter sido 

fornecido por uma empresa privada, os autores não declararam a imparcialidade 

dessa empresa no desenho do estudo e a análise dos desfechos, por exemplo.  

Além disso, o mesmo recebeu financiamento de uma fundação de pesquisa (Mellor, 

D. et al., 2010). 
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Legenda: 

 

 

Critérios utilizados para avaliação final: Risco incerto= presença de risco incerto 

em pelo menos um dos domínios, mas que não apresenta alto risco de viés para 

qualquer outro domínio; Risco Alto= risco alto de viés em pelo menos um domínio.  

 

 

 

Tabela 3: Avaliação do Risco de viés dos ensaios clínicos incluídos na revisão sistemática.   

Artigos 
Selecionados 

Geração da 
sequência 
aleatória 

Ocultação 
da 

Alocação 

Cegamento 
dos 

participantes 
e 

profissionais 

Cegamento 
de 

avaliadores 
de 

desfecho 

Desfechos 
incompletos 

Relato de 
desfecho 
seletivo 

 
Outras 

fontes de 
viés 

Avaliação 
final: 

 
(Basu et al., 

2015) 

      
 

 

(Dicks et al., 

2018) 

        

(Rostami et 
al., 2015) 

        

 
(Mellor et al., 

2013) 

      
 

 

 
(Mellor et al., 

2010) 

      
 

 

 
(Rynarzewski 
et al., 2019) 

      
 

 

(Jafarirad et 
al., 2018) 

 

      
 

 

 Risco incerto de viés  Risco alto de viés  Risco baixo de viés                                          
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7.  DISCUSSÃO  

 

Como resultado da análise dos artigos incluídos nessa revisão sistemática, foi 

identificado que apenas os trabalhos de Rostami et al (2015) e Jafarirad et al. (2018) 

demonstraram efeitos positivos na glicemia sérica em jejum em indivíduos com 

DMT2 após a intervenção com chocolate amargo. Vale ressaltar que ambos tiveram 

o mesmo tempo de intervenção (8 semanas) e utilizaram quantidades de chocolate 

amargo muito próximas (25 e 30 g respectivamente), o que sugere ser um tempo e 

quantidade favorável para mudanças positivas na glicose sérica (Rostami et al., 

2015; Jafarirad et al., 2018). Sendo assim, a diminuição da glicemia após a 

intervenção nutricional com o cacau é um fator positivo para portadores de DMT2, já 

que a hiperglicemia está associada a disfunções e falências de vários órgãos, 

principalmente: olhos, rins, nervos, coração e vasos sanguíneos, além de diversas 

outras complicações macro e microvasculares (Sociedade Brasileira De Diabetes, 

2019). 

Quanto a HbA1c, apenas 1 estudo demonstrou resultados favoráveis à 

utilização do cacau, já que no grupo intervenção houve a diminuição desse 

parâmetro comparado ao controle (Jafarirad et al., 2018). Entretanto, a maioria dos 

trabalhos não demonstraram a diminuição da glicemia sérica, insulina sérica e 

HbA1c após a intervenção com cacau e/ou subprodutos (Mellor, D. et al., 2010; 

Mellor et al., 2013; Basu et al., 2015; Dicks et al., 2018; Rynarzewski et al., 2019) 

contrariando assim, os efeitos antidiabéticos descritos a partir de alguns 

mecanismos presentes na literatura como, por exemplo: estimulação do GLUT-4; 

regulação e secreção de insulina nas células β pancreáticas; aumento da absorção 

da glicose e aumento da capacidade antioxidante (Martin et al., 2016). Da mesma 

forma, Balzer et al. (2008) e Curtis et al. (2012) não demonstraram efeitos 

significativos sobre a glicose em jejum e HbA1c após, respectivamente, a  

intervenção aguda com bebida à base de cacau em pacientes com DMT2   e após  a 

intervenção com 27g de chocolate amargo (rico em flavonoides e isoflavonas) em 

mulheres com DMT2 na pós-menopausa no período de um ano (Balzer et al., 2008; 

Curtis et al., 2012) 
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O estudo realizado por Basu et al. (2015), demonstraram o aumento da 

insulina sérica e HOMA-IR em toda a fase pós-prandial (café da manhã estilo fast-

food) no grupo que ingeriu o cacau comparado ao placebo (Basu et al., 2015). Esses 

achados que contrariam as principais hipóteses dessa revisão, podem ser 

explicados pelas seguintes questões, já descritas em outros trabalhos: o cacau 

possui aminoácidos que são considerados estimuladores de insulina 

(insulinotrópicos), particularmente a arginina que quando consumidos 

simultaneamente com carboidratos podem aumentar ainda mais esse efeito; (Miller 

et al., 2003) a outra hipótese e sugestão dos autores desse trabalho seria a ação do 

cacau na neutralização da hiperglicemia pós-prandial, atuando assim como um fator 

de proteção, já que o mesmo induziu a secreção de insulina e HOMA-IR em 

resposta a uma refeição rica em gordura (café da manhã estilo fast food) (Van Loon 

et al., 2000; Basu et al., 2015). 

Embora a maioria dos estudos dessa revisão não tenha revelado a melhora 

dos parâmetros de homeostase glicêmica (glicose sérica, insulina sérica e HOMA-

IR) após a intervenção de cacau em portadores de DMT2, é importante e necessário 

considerar a aplicabilidade terapêutica desse alimento funcional na pressão arterial, 

perfil lipídico, estresse oxidativo e na microbiota intestinal em indivíduos saudáveis, 

com sobrepeso ou obesidade como já demonstrados em alguns estudos que 

utilizaram o cacau ou subprodutos de forma crônica (Davison et al., 2008; Ludovici, 

Barthelmes, Nägele, et al., 2017; Sorrenti et al., 2020). 

Além disso, outros achados interessantes atribuídos aos polifenóis do cacau 

foi o estudo de Grassi et al. (2008) que avaliaram 19 pacientes hipertensos com 

tolerância à glicose diminuída que foram randomizados para receber 100g de 

chocolate amargo ou chocolate branco (baixo teor em flavonoides) durante 15 dias. 

Após esse período foi identificado no grupo chocolate amargo: diminuição de 

HOMA-IR e aumento de QUICKI; diminuição do colesterol total e o colesterol LDL 

comparado com a linha de base e ao grupo que ingeriu chocolate branco (Grassi et 

al., 2008). Esses dados sugerem que os polifenóis do cacau podem atuar de forma 

benéfica em indivíduos que apresentam tolerância à glicose diminuída e, 

possivelmente, em indivíduos com pré-diabetes, mas que ainda não apresentam o 

DMT2 de fato, portanto, o uso do cacau pode ser estimulado, pensando na 

prevenção do DMT2 bem como na melhora dos parâmetros de saúde de indivíduos 
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que apresentam outras comorbidades, como a HAS (Grassi et al., 2008; Muniyappa 

et al., 2008). 

Embora os benefícios anti-inflamatórios do cacau já tenham sido 

demonstrados em alguns estudos in vivo (Ali et al., 2014; Gu et al., 2014; Martin et 

al., 2016) a maioria dos trabalhos presentes nessa revisão não demonstraram os 

mesmos resultados nos marcadores inflamatórios (PCR, IL-6, TNF-α e Adiponectina) 

em portadores de DMT2. Portanto, mais estudos precisam ser realizados para 

avaliar os mecanismos de proteção pelos quais os flavonoides do cacau podem ou 

não atuar como adjuvantes no tratamento nutricional do DMT2.  

Apesar de alguns estudos sugerirem que os polifenóis do cacau podem 

demonstrar efeitos na redução de lipídeos séricos por diferentes mecanismos como, 

por exemplo: redução da absorção de triglicerídeos a partir da inibição da lipase 

pancreática; aumento da excreção fecal de colesterol e diminuição da secreção 

hepática (Ikeda et al., 2005), a maioria dos estudos presentes nessa revisão não 

confirmou tais benefícios nos parâmetros séricos de colesterol, triglicerídeos e LDL. 

Entretanto, o aumento do colesterol HDL foi demonstrado após a intervenção com 

chocolate amargo em três estudos dessa revisão, dados que corroboram com outros 

da literatura (Khan et al., 2012; Grassi et al., 2013).  

Os mecanismos pelos quais os polifenóis podem influenciar no aumento do 

HDL não foi totalmente esclarecido. Todavia sabe-se que o colesterol HDL pode 

atuar na produção de óxido nítrico nas células endoteliais bem como na capacidade 

antioxidante e vasodilatadora, portanto, sugere-se que o aumento do HDL 

ocasionado pelos polifenóis do cacau demonstram, possivelmente, um potencial de 

redução do risco cardiovascular (Grassi et al., 2008; Khan et al., 2012; Jomard and 

Osto, 2020). Além disso, é importante lembrar que o cacau possui em sua 

composição nutricional o ácido graxo saturado esteárico que é rapidamente 

convertido em ácido oleico no fígado, este por sua vez, também é considerado um 

agente cardioprotetor, devido sua capacidade em diminuir a síntese endógena de 

colesterol e auxiliar na redução das concentrações plasmática de LDL, por exemplo 

(Lottenberg, 2009).  

No que se refere ao risco de viés, 4 estudos foram classificados como risco 

alto de viés, e as principais justificativas foram:  não realização do cegamento 

completo dos participantes/profissionais, sendo o desfecho susceptível a ser 
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influenciado; Geração de sequência aleatória tendenciosa; um ou mais desfechos de 

interesse da revisão foram reportados incompletos e presença de financiamento na 

pesquisa que pode ter caracterizado alto risco ao delineamento do estudo (Mellor, D. 

et al., 2010; Mellor et al., 2013; Rostami et al., 2015; Jafarirad et al., 2018).  

Entretanto, apesar do estudo de Jafarirad et al., (2018) ter recebido como 

classificação final „‟ risco alto de viés‟‟ devido o não cegamento dos participantes, 

uma vez que não teve grupo placebo, apenas o controle, cabe ressaltar que nos 

outros 6 domínios  de julgamento esse trabalho apresentou „‟risco baixo de viés‟‟, o 

que caracteriza uma qualidade metodológica satisfatória na maioria dos domínios. 

Além disso, esse trabalho não teve qualquer financiamento, participação de indústria 

alimentícia e declarou ausência de COI, dados que também sugerem maior 

confiabilidade nos resultados, que por sua vez, demonstraram benefícios ao uso do 

chocolate amargo nos pacientes com DMT2 (Jafarirad et al., 2018). 

Embora 3 estudos tenham recebido financiamento de empresas privadas e/ou 

doação do chocolate para a intervenção clínica (Mellor, D. et al., 2010; Mellor et al., 

2013; Dicks et al., 2018), 2 deles relataram que a mesma não teve qualquer papel 

no desenho do estudo, coleta, análise e interpretação dos dados (Mellor et al., 2013; 

Dicks et al., 2018). Em contrapartida o estudo de Mellor et al. (2010) não relatou a 

imparcialidade da empresa no desenho, coleta , análise e interpretação dos dados, 

conforme os estudos anteriores, isso demonstra um risco alto de viés, o que gera 

incerteza na confiabilidade dos resultados desse trabalho que mostrou, por sua vez, 

o aumento do colesterol HDL nos portadores de DMT2 após a intervenção com o 

chocolate amargo (Mellor, D. et al., 2010).  

A partir da aplicação dessa ferramenta é possível sugerir que novos estudos 

clínicos randomizados utilizando cacau e/ou seus subprodutos em portadores de 

DMT2 sejam elaborados com maior controle quanto à: geração de sequência 

aleatória, ou seja, produção de grupos comparáveis entre si; cegamento de 

participantes e profissionais de maneira efetiva; relato de desfecho seletivo, ou seja, 

estudos que disponibilizem na íntegra os desfechos primários e secundários sem 

qualquer omissão e por fim, estudos que quando financiados por instituição privada, 

relate e a assegure a imparcialidade da mesma durante toda a execução do 

trabalho. A partir disso, será possível a elaboração de trabalhos com melhor 
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qualidade metodológica e que demonstrem resultados baseados em evidências de 

maior confiabilidade.  

No que se refere às limitações da pesquisa, vale mencionar que foi 

encontrado um pequeno número de estudos na literatura que avaliaram os 

desfechos de glicose sérica e insulina sérica após a intervenção de cacau ou 

subprodutos em portadores de DMT2. Somando-se a isso, observaram-se 

diferenças metodológicas entre os estudos, uma vez que foram incluídos estudos 

agudos e crônicos, além da ampla faixa de cacau ou chocolate amargo e 

consequentemente a quantidade de polifenóis utilizados como intervenção. 

Entretanto, as limitações encontradas nessa revisão sugerem fortemente a 

elaboração de novos estudos que avaliem o impacto dos polifenóis do cacau nesses 

desfechos clínicos de homeostase glicêmica em portadores de DMT2.  

Em suma, já é sabido que para se obter os efeitos positivos na saúde, 

principalmente a cardiovascular, o chocolate deve apresentar um percentual de 

cacau mais elevado (cerca de > 70% cacau) (Efraim et al., 2011b; Martin et al., 

2016). Entretanto, as quantidades de chocolate amargo utilizados nos estudos 

clínicos incluídos nessa revisão (> 80% de cacau) variaram em torno de 13,5 a 45g 

por dia e o tempo de intervenção dos estudos crônicos variou entre 8 a 16 semanas, 

a partir deles, foi possível identificar a diminuição da glicemia em jejum, HbA1c, 

melhora de alguns marcadores inflamatórios e aumento do colesterol HDL (Mellor, 

D. et al., 2010; Rostami et al., 2015; Jafarirad et al., 2018). Esses achados 

corroboram com outros da literatura com populações diferentes, os quais 

demonstraram que após a intervenção com 20 g/dia de chocolate amargo (contendo 

500 mg de polifenóis) durante 2 semanas em indivíduos obesos mostrou diminuição 

significativa da glicemia em jejum e da pressão arterial quando comparado a linha de 

base (Almoosawi et al., 2010), outro estudo duplo-cego randomizado demonstrou 

que a ingestão de 40g de chocolate amargo (70%) por pacientes com insuficiência 

cardíaca durante 4 semanas revelou melhora da função vascular (Flammer et al., 

2012). Logo, embora não tenha um consenso definido na literatura das quantidades 

diárias de chocolate amargo ou meio amargo que possam propiciar efeitos benéficos 

à saúde em indivíduos com DMT2, sugere-se que a ingestão de 20 a 40g por dia de 

chocolate amargo (> 70%) pode oferecer benefícios cardiovasculares.   
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Além disso, 3 trabalhos incluídos nessa revisão utilizaram como intervenção o 

cacau em pó. Os mesmos variaram tanto na quantidade fornecida (2,5g a 20g) como 

na forma em que foi oferecida (diluído em água ou cápsulas) (Basu et al., 2015; 

Dicks et al., 2018; Rynarzewski et al., 2019). Todavia, somente o estudo de Basu et 

al, 2015  que utilizaram 20g de cacau em pó em uma intervenção aguda demonstrou 

o aumento do colesterol HDL (Basu et al., 2015). Essa quantidade de cacau em pó é 

consistente com observações anteriores realizado no trabalho de Baba et al, 2007 

que revelaram a diminuição das concentrações de LDL plasmático e oxidado e o 

aumento do colesterol HDL em indivíduos hipercolesterolêmicos após o consumo de 

19  a 26g /dia de cacau em pó no período de 4 semanas (Baba et al., 2007), e em 

outro estudo que demonstrou  a melhora da função endotelial, aumento do HDL e 

melhora do fluxo sanguíneo após a intervenção com 36g de cacau em pó em 

mulheres na pós-menopausa e hipercolesterolêmicas no período de 6 semanas 

(Wang-Polagruto et al., 2006). Portanto, embora as quantidades de cacau em pó 

também não seja um consenso na literatura, sugere-se a partir desses achados, que 

as dosagens entre 20-36g/dia possa revelar benefícios cardioprotetores, 

representado pela melhora dos perfis lipídicos.   

Outra questão que precisa ser contextualizada é a segurança do uso do 

chocolate amargo e subprodutos em pacientes com DMT2. É importante lembrar 

que é sugerido o controle na oferta de carboidratos e gorduras para os pacientes 

portadores dessa enfermidade (Sociedade Brasileira De Diabetes, 2019) e essas 

orientações são transmitidas pelos profissionais da saúde, na maioria das vezes por 

médicos, de forma generalizada e abstrata, o que possibilita a esses indivíduos 

diversas interpretações, nesse sentido, a literatura relata a existência de dois 

públicos opostos: àqueles que não conseguem enxergar a real relação entre 

diabetes e alimentação e àqueles que acabam realizando medidas excessivamente 

restritivas, o que pode influenciar diretamente na adesão da ingestão de chocolate 

amargo ou meio amargo (Breland et al., 2013). Nesse contexto, é importante deixar 

claro a esses indivíduos que somente o uso do chocolate amargo (70% de cacau) e 

não dos outros chocolates (ao leite ou branco) em doses controladas podem conferir 

benefícios à saúde cardiovascular (Efraim et al., 2011b) . Portanto, no que se refere 

à segurança do uso do chocolate amargo nos trabalhos incluídos nessa revisão, 2 

estudos utilizaram como estratégia: orientações nutricionais ao participantes a fim de 

reduzir a quantidade de calorias da dieta proporcionalmente à quantidade de 
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calorias presente no chocolate  (Rostami et al., 2015) e o outro solicitou que os 

participantes monitorassem a glicemia 2 vezes na semana, a partir de um 

glicosímetro que foi disponibilizado (Mellor, D. D. et al., 2010).  Logo, sugere-se 

fortemente que o uso do chocolate amargo bem como seus produtos, em doses 

controladas, são seguros para portadores de DMT2.  

Já foi descrito nessa revisão que a DMT2 é uma doença multifatorial cujas 

abordagens comportamentais são ainda um grande desafio na prática clínica. Logo, 

o profissional de nutrição deve traçar não apenas condutas prescritivas inserindo os 

alimentos funcionais, como por exemplo, o cacau, mas também e, principalmente, 

reforçar e incentivar à população quanto às mudanças do estilo de vida. A respeito 

disso, apoiando essa ideia, Jafarirad et al. (2018) conduziram em seu estudo junto à 

intervenção com chocolate amargo diretrizes de mudanças terapêuticas no estilo de 

vida, e esses indivíduos (grupo intervenção) apresentaram, após 8 semanas, níveis 

mais baixos de marcadores inflamatórios, diminuição da glicemia, HbA1c, colesterol, 

triglicerídeos e LDL (Jafarirad et al., 2018). 

Portanto, fatores comportamentais como a prática de exercício físico; 

autocuidado; manejo do estresse; cessação ou diminuição do tabagismo e etilismo, 

por exemplo, devem fazer parte da abordagem para tratamento do DMT2 junto à 

dieta e prescrição de alimentos funcionais com propriedades antidiabéticas e 

cardioprotetoras, como o cacau. Já que o conjunto dessas mudanças e, 

especialmente, em longo prazo pode promover a melhora dos parâmetros 

glicêmicos e lipídicos, minimizando a RI ajudando assim no tratamento do DMT2, 

diminuindo, por exemplo, as dosagens de drogas hipoglicemiantes e proporcionando 

melhora da qualidade de vida (Kolb and Martin, 2017; Sociedade Brasileira De 

Diabetes, 2019) 
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8. CONCLUSÃO 

 

 Nossos resultados sugerem que o uso de chocolate amargo ou meio amargo 

(> 70%) ou cacau em pó na dosagem de 25 a 30g ao dia pode demonstrar redução 

na glicemia sérica, HbA1c, e propiciar benefícios cardioprotetores que foram 

evidenciados a partir do aumento do colesterol HDL.  

 Todavia, é importante destacar que nenhum estudo incluído nessa revisão 

apresentou efeito deletério ou risco à saúde após a intervenção com cacau em 

portadores de DMT2. Portanto, sugere-se também que o uso do cacau e/ou 

chocolate amargo ou meio amargo diariamente, em doses controladas, parece ser 

seguro nessa população.  

 Por fim, é importante destacar que as medidas comportamentais como 

mudança do padrão alimentar, prática de exercícios dentre outras que foram citadas 

nesse trabalho são fundamentais na prevenção bem como no manejo do DMT2. 
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10. APÊNDICES 

Apêndice A: Ferramenta da Colaboração Cochrane para avaliação do risco de 

viés de ensaios clínicos.  
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Fonte: (Carvalho et al., 2013) 
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Tipo de viés 

 
Viés de seleção 

 
Viés de performance 

 
Viés de detecção 

 
Viés de atrito 

 
Viés de relato 

 
Outros vieses 

 

 
 
 
 
 

Avaliaç
ão 

final: 

 
Autor 

 
Geração da 
sequência 
aleatória 

 
Ocultação de 

alocação 

 
Cegamento de 
participantes e 
profissionais 

 
Cegamento de 

avaliadores de desfecho 

 
Desfechos 

incompletos 
(Dados faltantes, 

perdas) 

 
Relato de 

desfecho seletivo 
(Forma de coleta 
dos desfechos) 

 
Outras fontes de 

viés 
(FINANCIAMENTO 

DA PESQUISA) 

(Basu et al., 

2015) 
 
 

Texto retirados do artigo Interpretação do autor  

 
 
 

‘’Estudo clínico 
randomizado 
duplo-cego’’ 

 
 

 
‘’A mistura de pó 

de placebo foi 
semelhante à 

mistura de cacau, 
exceto que o 

cacau foi 
substituído por 

isolado de 
proteína do leite.’’ 

 

 
‘’Os participantes 
completaram um 

estudo randomizado, 
duplo-cego, estudo 

cruzado em que eles 
fizeram 2 visitas 

separadas ao local do 
estudo.’’ 

 

 
‘’Os participantes 
completaram um 

estudo randomizado, 
duplo-cego, estudo 

cruzado em que eles 
fizeram 2 visitas 

separadas ao local do 
estudo.’’ 

 

 
„‟Todos 

participantes 
completaram o 

estudo 
randomizado‟‟ 

 

 
Todos os 
desfechos 
primários e 

secundários foram 
descritos na 

metodologia e 
apresentados nos 

resultados. 

 
Não houve conflito 

de interesse. 
Não teve 

financiamento. 
 

Classificação do domínio 
 

 
Risco incerto de 

viés 

 
Risco incerto de 

viés 

 
Risco incerto de viés 

 
Risco incerto de viés 

 
Baixo risco de 

viés 

 
Baixo risco de 

viés 

 
Baixo risco de viés 

Justificativa 

 
Informação 

insuficiente sobre o 
processo de 
geração da 

sequência aleatória 
para permitir 
julgamento 

 
Informação 

insuficiente sobre o 
processo de 
geração da 

sequência aleatória 
para permitir 
julgamento 

 
Informação insuficiente 
para julgar como alto 
risco e baixo risco de 

viés 
 
 

 
 

O estudo não relata esta 
informação. 

 

 

 
Não houve perda 

de dados dos 
desfechos; 

 
O protocolo do 

estudo está 
disponível e todos 

os desfechos 
primários e 

secundários pré-
especificados que 
são de interesse 
da revisão foram 

reportados de 
acordo com o que 

foi  
Proposto. 

 
 

O estudo parece 
estar livre de outras 

fontes de viés. 

Apêndice B: Avaliação do risco de viés dos estudos clínicos 

presentes nessa revisão. 
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(Dicks et al., 
2018) 

 
 
 

Texto retirados do artigo Interpretação do autor Retirado do artigo  

 
„‟Os participantes 
foram recrutados 

consecutivamente e 
alocados nos 
grupos A e B 

(proporção 1: 1) por 
randomização dos 

blocos trocados 
(tamanho do bloco 

4, sequência 
gerada por sorteio 
/por uma pessoa 
não envolvida.‟‟ 

 

 
„‟Os participantes 
foram recrutados 

consecutivamente e 
alocados por 

randomização.‟‟ 
 

„‟Para ambos os 
tratamentos, foram 

escolhidas as 
cápsulas de 

hidroxipropilmetil 
celulose não 

transparentes com 
aparência idêntica.‟‟ 

 

 
„‟O documento que 

revelava a atribuição 
das cápsulas A e B ao 
tratamento com cacau 

e placebo estava 
lacrado num envelope 
que foi aberto após a 
conclusão da análise 
estatística. Assim, os 

participantes e 
pesquisadores ficaram 

cegos para o 
tratamento.‟‟ 

 

 
„‟O documento que 

revelava a atribuição das 
cápsulas A e B ao 

tratamento com cacau e 
placebo estava lacrado 
num envelope que foi 

aberto após a conclusão 
da análise estatística.‟‟ 

 
A figura 1 do 

artigo explica o 
fluxo dos 

participantes ao 
longo do ensaio 
bem como as 

razões e perdas 
que foram 

balanceadas entre 
os grupos. 

 
 

Todos os 
desfechos 
primários e 

secundários foram 
descritos na 

metodologia e 
apresentados nos 

resultados. 

O estudo foi 

financiado pela Barry 

Callebaut, Zurique, 

Contudo,a empresa 

não teve nenhum 

papel no desenho do 

estudo, coleta, 

análise ou 

interpretação dos 

dados; na redação do 

manuscrito e na 

decisão de publicar os 

resultados. 

 
Classificação do domínio 

 

Baixo risco de viés 

 

Baixo risco de viés 

 

Baixo risco de viés 

 
 

Baixo risco de viés 

 
Baixo risco de 

viés 

 
 

Baixo risco de 
viés 

 

Baixo risco de viés 

Justificativa 

 
 

Geração realizada 
por  sorteio 

 
 

 
 

Ocultação de 
alocação por uma 

central; drogas com 
aparência idênticas 

 
 

Cegamento de 
participantes e 
profissionais 

assegurado, e é 
improvável que o 

cegamento tenha sido 
quebrado 

 
„ 

Cegamento da avaliação 
dos desfechos foi 

realizado, e é improvável 
que o cegamento tenha 

sido quebrado. 

 

Perda de dados 

foi balanceada 

entre os grupos, 

com razões 

semelhantes para 

perda dos dados 

entre os grupos 

O protocolo do 
estudo está 

disponível e todos 
os desfechos 
primários e 

secundários pré-
especificados que 
são de interesse 
da revisão foram 

reportados de 
acordo com o que 

foi proposto. 
 

 

O estudo parece 

estar livre de outras 

fontes de viés 
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(Rostami et al., 
2015) 

 

Texto retirados do artigo Interpretação do autor Retirado do artigo  

 
 

‘’Randomização blo
cada ou em bloco’’ 

 

‘’Barras de 

chocolate em folha 

de alumínio 

administradas em 

caixas datadas, 

numeradas 

sequencialmente, 

não transparentes e 

não rotuladas sobre 

o conteúdo.’’ 

 

‘’Os pacientes não 

receberam informações 

sobre o chocolate e 

foram instruídos a não 

revelar seu grupo 

designado aos 

pesquisadores.’’ 

‘’(...) Nosso desenho de 

estudo não tem a 

possibilidade de duplo 

cego, e os pacientes 

sabiam do tipo de 

agrupamento de 

intervenção.’’ 

 

„‟Os indivíduos 

receberam barras de 

chocolate contendo 

chocolate amargo ou 

chocolate branco na 

mesma embalagem por 

uma pessoa cega.‟‟ 

 

A figura 1 do 

artigo explica o 

fluxo dos 

participantes ao 

longo do ensaio 

bem como as 

razões e perdas 

que foram 

balanceadas entre 

os grupos 

 
Todos os 
desfechos 
primários e 

secundários foram 
descritos na 

metodologia e 
apresentados nos 

resultados 

„‟Este estudo foi 

financiado por 

doações do Vice-

Chanceler de 

Pesquisa da 

Universidade de 

Ciências Médicas 

de Teerã. Este 

estudo foi parte de 

uma tese de 

mestrado na 

Universidade de 

Ciências Médicas 

de Teerã.‟‟ 

Classificação do domínio 

Baixo risco de viés Baixo risco de viés Alto risco de viés Risco incerto de viés Baixo risco de 
viés 

Baixo risco de 
viés 

 

Risco incerto de 
viés 

Justificativa 

 
 

Minimização 
 

 

Recipientes de 

drogas numerados 

de forma sequencial 

com aparência 

idêntica; 

 

Estudo não cego ou 

cegamento incompleto, 

e o desfecho é 

susceptível de ser 

influenciado pela falta 

de cegamento 

 

 

Informação insuficiente 
para julgar como alto 
risco e baixo risco de 

viés 
 

 

  

Perda de dados 
foi balanceada 

entre os grupos, 
com razões 

semelhantes para 
perda dos dados 
entre os grupos; 

 
 
 
 

O protocolo do 

estudo está 

disponível e todos 

os desfechos 

primários e 

secundários pré-

especificados que 

são de interesse 

da revisão foram 

reportados com o 

proposto. 

 

 
Informação 

insuficiente para 
avaliar se um 

importante risco de 
viés existe. 
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(Mellor et al., 

2013) 
 
 
 

Texto retirados do artigo Interpretação do autor Retirado do artigo  

„‟Os indivíduos 

foram então 

aleatoriamente 

designados para 

consumir 13,5 g de 

chocolate com alto 

teor de ou 13,5 g de 

chocolate com 

baixo teor de 

polifenol. 

„‟(...) Barry 

Callebaut forneceu 

os dois chocolates 

e continha o código 

de randomização.‟‟ 

 

„‟Barry Callebaut 

forneceu os dois 

chocolates em 

apresentações 

idênticas e também 

continha o código 

de randomização.‟‟ 

 

‘’Dez participantes 

caucasianos com 

diabetes mellitus tipo 2 

estável, tratados com 

metformina ou estilo de 

vida sozinho foram 

recrutados para este 

estudo duplo-cego 

cruzado.’’ 

 

 

‘’Dez participantes 

caucasianos com 

diabetes mellitus tipo 2 

estável, tratados com 

metformina ou estilo de 

vida sozinho foram 

recrutados para este 

estudo duplo-cego 

cruzado.’’ 

 

 

A figura 1 do 

artigo explica o 

fluxo dos 

participantes ao 

longo do ensaio 

bem como as 

razões pelos 

quais os 

indivíduos foram 

excluídos. 

Estudo não deixa 

claro o método 

que utilizou para 

calcular um 

parâmetro de 

insulina.   

Não houve 

comparação entre 

os grupos 

(Placebo e 

intervenção) 

apenas dentro 

dos grupos (linha 

da base X 

intervenção) e 

(linha de base X 

placebo) 

ocultando assim 

alguns desfechos 

clínicos. 

 

„‟O estudo foi 

financiado por Barry 

Callebaut Beglium 

NV (Lebbeke-

Weize, Bélgica), 

mas o desenho do 

estudo e a análise 

foram realizados de 

forma independente 

pela equipe de 

pesquisa.‟‟ 

„‟Não houve 

conflitos de 

interesse.‟‟ 

Classificação do domínio 

 
Alto risco de viés 

 

Risco incerto de 
viés 

 

 
Risco incerto de viés 

 
Risco incerto de viés 

Baixo risco de 

viés 

 
Alto risco de viés 

 

Baixo risco de viés 

Justificativa 

 
Possibilidade de 

tendência de 
seleção. 

 

Informação 

insuficiente sobre o 

processo de geração 

da sequência aleatória 

para permiti 

julgamento  

 

O estudo não relata 

essa informação 

 
O estudo não relata essa 

informação 

Razões para 

perda de dados 

não estão 

relacionados ao 

desfecho de 

interesse. 

Um ou mais 

desfechos de 

interesse da revisão 

foram reportados 

incompletos. 

O estudo parece 

estar livre de outras 

fontes de viés 

 

 

. 
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 Texto retirados do artigo Interpretação do 
autor 

Retirado do artigo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Mellor et al., 

2010) 
 
 
 

 
‘’A randomização 
foi realizada pela 
Nestlec Ltd., com 

chocolate 
suficiente sendo 

dado aos 
indivíduos pelo 

período de 8 
semanas’’ 

 

’A randomização 
foi realizada pela 

Nestlec Ltd.’’ 
 

‘’Barras 
individuais 

embrulhadas em 
papel alumínio de 

15 g foram 
fornecidas e os 

indivíduos foram 
solicitados a 

consumir uma 
barra três vezes 

ao dia. 
 

‘’Por ser um estudo 
cruzado, havia a 

preocupação de que 
os sujeitos pudessem 
perceber a diferença 

entre as duas 
preparações. 

Portanto, um estudo 
cego de sabor foi 
realizado antes do 

ensaio, que mostrou 
que os indivíduos não 

podiam dizer 
qualquer diferença na 

aparência ou sabor 
entre o  

chocolate com alto 
teor de polifenol e 

preparações de 
chocolate com baixo 

teor de polifenol’’ 

 
‘’Estudo cruzado duplo-

cego, randomizado, 
controlado por placebo, 

foi realizado na 
Unidade de Ensaios 

Clínicos do Centro de 
Diabetes Michael A 
randomização foi 

realizada pela Nestec 
Ltd.. 

Para monitorar a 
conformidade, os 

sujeitos foram 
solicitados a devolver 
todas as embalagens 

vazias,’’ 

 

‘’Doze indivíduos 
(sete homens, 

cinco mulheres) 
com diabetes 
tipo 2 foram 
inscritos e 

completaram o 
estudo.’’ 

 
 

 

Não houve 
comparação 

entre os grupos 
(Placebo e 

intervenção) 
houve  apenas a 

comparação 
dentro dos 

grupos (linha da 
base X 

intervenção) e 
(linha de base X 

placebo) 
ocultando assim 

alguns 
desfechos 

clínicos 

Estudo não relata 
em nenhum lugar 
se houve conflitos 

de interesse. 
 

‘’O chocolate para 
o estudo foi 

fornecido como 
um presente da 

Nestlé PTC, York e 
foi financiado pelo 
fundo de Pesquisa 

e 
Desenvolvimento 

do Diabetes’’ 
 

O trabalho não 
relata a 

imparcialidade da 
empresa no 

desenho e análise 
do estudo. 

 
Classificação do domínio 

 
Alto risco de viés 

 

 
Risco incerto de 

viés 
 

 
Baixo risco de viés 

 
Risco incerto de viés 

Baixo risco de 

viés 

: 
Alto risco de viés 

 

 

Alto risco de vies 

Justificativa 

 
 

Possibilidade de 
tendência de 

seleção. 
. 

Informação 
insuficiente sobre o 

processo de 
geração da 

sequência aleatória 
para permitir 
julgamento 

 

Cegamento dos 

participantes e 

profissionais assegurado e 

é improvável que o 

cegamento tenha sido 

quebrado. 

 
O estudo não relata esta 

informação.  
 
 

 

 
Não houve perda 

de dados dos 

desfechos 

Um ou mais 

desfechos de 

interesse da 

revisão foram 

reportados 

incompletos. 

. 
 

Alto risco relacionado 

ao delineamemto 

específico do estudo 
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(Rynarzewski et 
al., 2019) 

 
 

Texto retirados do artigo 
 

Interpretação Retirados do artigo  

 
‘’Os participantes 
foram recrutados 
consecutivamente 

e alocados em 
dois grupos 

diferentes por 
randomização em 
bloco permutado 

(tamanho de bloco 
de quatro, 

sequência gerada 
por sorteio por 

uma pessoa não 
envolvida).’’ 

 

 
‘’Os participantes 
foram recrutados 
consecutivamente 

e alocados em 
dois grupos 

diferentes por 
randomização.   
Para ambos os 
tratamentos, 

cápsulas verdes 
opacas de 

hidroxipropilmeti 
lcelulose foram 

usadas.’’ 
 

 

‘’As cápsulas A e B 

foram abertas após o 

término da análise 

estatística. Assim, 

tanto os participantes 

quanto os 

pesquisadores 

ficaram cegos para o 

tratamento.’’ 

 

‘’As cápsulas A e B 

foram abertas após o 

término da análise 

estatística.’’ 

 

 
‘’Todos os 12 
participantes 

(nove homens, 
três mulheres) 
completaram o 
estudo e foram 

incluídos na 
análise 

estatística’’ 
 

 
„‟Todos os 
desfechos 
primários e 
secundários 

foram descritos 
na metodologia 
e apresentados 
nos resultados‟‟ 

 
 ‘’Barry Callebaut, 

Zurique, Suíça, 
forneceu o cacau como 
uma doação irrestrita, 
mas não teve nenhum 
papel no desenho do 

estudo, na coleta, 
análise ou 

interpretação dos 
dados.’’ 

Classificação do domínio 

 
 

Baixo risco de viés  

 
 

Baixo risco de viés 

 

Baixo risco de viés 

 

Baixo risco de viés 

 
Baixo risco de 

viés 

 
Baixo risco de 

viés 

 
Baixo risco de viés 

Justificativa 

 
Geração realizada 

por  Sorteio. 
 
 
 

 
Ocultação por uma 
central; droga com 

aparências 
idênticas. 

 

Cegamento de 

participantes e 

profissionais 

assegurado, é 

improvável que o 

cegamento tenha sido 

quebrado.  

 
Cegamento da avaliação 

dos desfechos foi 

realizado, e é improvável 

que o cegamento tenha 

sido quebrado.  

 

 
Não houve perda 

de dados dos 
desfechos. 

 

O protocolo do 

estudo está 

disponível e todos 

os desfechos 

primários e 

secundários pré-

especificados que 

são de interesse 

da revisão foram 

reportados com o 

proposto. 

 

 
 

O estudo parece 

estar livre de outras 

fontes de viés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apêndice B. Continuação... 

 



82 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Jafarirad et al., 

2018) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Texto retirados do artigo 

 
Interpretação 

Texto retirados do 

artigo 

Interpretação  

„’Este estudo foi 

um ensaio clínico 

randomizado 

paralelo. 

Foram divididos 

aleatoriamente em 

dois grupos por 

alocação aleatória 

simples por uma 

terceira pessoa.’’ 

‘’Antes da 

intervenção, todos 

os participantes 

foram informados 

a usar as 

diretrizes do TLC, 

em seguida, foram 

divididos 

aleatoriamente em 

dois grupos por 

alocação aleatória 

simples.  

Esses chocolates 

foram preservados 

em um pacote zip-

lock de plástico 

para consumo.’’ 

 
Grupo controle não 
ofereceu placebo, 

embora os 
pesquisadores não 

sabiam quais sujeitos 
pertenciam a cada um 
dos grupos chocolate 
amargo e controle até 
o final do estudo, os 

participantes 
poderiam ter acesso a 

essas informações 
uns com os outros. 

 

‘’Os pesquisadores não 

sabiam da identidade 

do paciente. Uma 

terceira parte registrou 

os pacientes 

pertencentes ao 

chocolate amargo ou 

grupos de controle, e 

os pesquisadores não 

foram informados 

sobre esses dados até 

o final do estudo.’’ 

 
A figura 1 do 

artigo explica o 
fluxo dos 

participantes ao 
longo do ensaio 

bem como as 
razões pelos 

quais os 
indivíduos foram 

excluídos. 

 

’Todos os 

desfechos 

primários e 

secundários 

foram descritos 

na metodologia e 

apresentados 

nos resultados 

 
Sem financiamento 
Sem conflitos de 
interesse 

Classificação do domínio 

 
 

Baixo risco de viés  

 

Baixo risco de viés 

 
Alto risco de viés 

Baixo risco de viés 

 
Baixo risco de 

viés 

 

Baixo risco de 

viés 

 
Baixo risco de viés 

 
Alocação aleatória 

= Aremesso de 
moeda . 

Caracteristicas 
semelhantes entre 

os grupos.  
 

 

 

Alocação aleatória 
simples.  

 

 

Estudo não cego ou 

cegamento incompleto, 

e o desfecho é 

susceptível de ser 

influenciado pela falta 

de cegamento. 

Cegamento da avaliação 

dos desfechos foi 

realizado, e é improvável 

que o cegamento tenha 

sido quebrado. 

 

 

Razões para 

perdas de dados 

não estão 

relacionadas ao 

desfecho de 

interesse. 

 

O protocolo do 

estudo está 

disponível e todos 

os desfechos 

primários e 

secundários pré-

especificados que 

são de interesse da 

revisão foram 

reportados com o 

proposto. 

O estudo parece 

estar livre de outras 

fontes de viés 
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Apêndice C: Mapeamento de descritores para a pergunta PICO. 

Sistematização Vocabulários Mapeamento 

Paciente/ 
Problema 

DECS 

"diabetes mellitus tipo 2" OR "diabetes do tipo 2" 
OR "diabetes mellitus de inicio gradativo" OR 
"diabetes mellitus de inicio na maturidade" OR 
"diabetes mellitus de inicio no adulto" OR 
"diabetes mellitus estavel" OR "diabetes mellitus 
não dependente de insulina" OR "diabetes 
mellitus naoinsulino-dependente" OR "diabetes 
mellitus nao insulinodependente" OR "diabetes 
mellitus resistente a cetose" OR "diabetes tipo 2" 
OR "DMNID" OR MODY OR "diabetes mellitus 
tipo 2" OR "diabetes mellitus de inicio em 
lamadurez" OR "diabetes mellitus de inicio lento" 
OR "diabetes mellitus estable" OR "diabetes 
mellitus no insulino-dependiente" OR "diabetes 
mellitus no insulinodependiente" OR "diabetes 
mellitus resistente a lacetosis" OR "DMIM" OR 
diabetes 

MESH/ 
EMTREE 

"diabetes mellitus, type 2" OR "diabetes mellitus, 
adult-onset" OR "diabetes mellitus, ketosis-
resistant" OR "diabetes mellitus, ketosis resistant" 
OR "ketosis-resistant diabetes mellitus" OR 
"diabetes mellitus, maturity-onset" OR "diabetes 
mellitus, non insulin dependent" OR "diabetes 
mellitus, non-insulin-dependent" OR "diabetes 
mellitus, noninsulin-dependent" OR "diabetes 
mellitus, noninsulin dependent" OR "diabetes 
mellitus, slow-onset" OR "diabetes mellitus, 
stable" OR "stable diabetes mellitus" OR 
"diabetes mellitus, type II" OR "maturity-onset 
diabetes" OR "maturity-onset diabetes mellitus" 
OR "MODY" OR "NIDDM" OR "noninsulin-
dependent diabetes mellitus" OR "type 2 
diabetes" OR "type 2 diabetes mellitus" OR "non-
insulin-dependent diabetes mellitus" OR 
"maturity-onset diabetes mellitus" OR "maturity 
onset diabetes mellitus" OR "noninsulin-
dependent diabetes mellitus" OR "noninsulin 
dependent diabetes mellitus" OR "slow-onset 
diabetes mellitus" OR "adult-onset diabetes 
mellitus" OR diabetes                

Continua.... 
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Intervenção/ 
Exposição 

DECS 
cacau OR cacaueiro OR "theobromacacao" OR 
chocolate OR cacao 

MESH/ 
EMTREE 

cacao OR "cocoa plant" OR "plant, cocoa" OR 
theobroma OR "cocoa tree" OR "tree, cocoa" OR 
cocao OR cocoa OR "dark chocolate" OR 
chocolate 

Comparação 

DECS Não de aplica 

MESH/ 
EMTREE 

Não se aplica 

Desfecho 
(Outcomes)  

DECS 

glicemia OR "acucar no sangue" OR "acucar do 
sangue" OR glucemia OR "glucose do sangue" 
OR "glucose no sangue" OR "glucose sanguinea" 
OR "glicose plasmatica" OR insulina OR "insulina 
serica" OR insulinemia OR "resistência a 
insulina" OR HOMA-IR OR "HbA1c" OR 
"hemoglobina A glicada" OR "glicohemoglobina 
A" OR "Hb A1a-1" OR "Hb A1a-2" OR "Hb A1b" 
OR "HbA1" OR "hemoglobina A glicosilada" OR 
"hemoglobina glicada" OR "hemoglobinas 
glicadas" OR "hemoglobinas glicosiladas" OR 
glucemia OR "azucar de la sangre" OR "azucar 
em la sangre" OR "glucosasanguinea" OR 
"glucosa de la sangre" OR "glucosaenla sangre" 
OR "Resistencia a la insulina" OR "Hemoglobina 
A glucada" OR "glucohemoglobina A" OR 
"hemoglobina glucada" OR "hemoglobina 
glucadas" OR "hemoglobinas glucosiladas" OR 
"hemoglobina A glucosilada" 

MESH/ 
EMTREE 

"blood glucose" OR "blood sugar" OR "sugar, 
blood" OR "glucose, blood" OR insulin OR 
novolin OR iletin OR "insulin resistance" OR 
"resistance, insulin" OR "insulin sensitivity" OR 
"sensitivity, insulin" OR "glycated hemoglobin A" 
OR "Hemoglobin A, Glycated" OR "Hb A1a+b" 
OR "Hb A1c" OR HbA1 OR "Glycosylated 
Hemoglobin A" OR "Hemoglobin A, Glycosylated" 
OR "Hb A1" OR "Glycohemoglobin A" OR 
"Hemoglobin A(1)" OR "Hb A1a-2" OR 
"Hemoglobin, Glycated A1a-2" OR "A1a-2 
Hemoglobin, Glycated" OR "Glycated A1a-2 
Hemoglobin" OR "Hemoglobin, Glycated A1a 2" 
OR "Hemoglobin, Glycosylated A1a-1" OR "A1a-
1 Hemoglobin, Glycosylated" OR "Glycosylated 
A1a-1 Hemoglobin" OR "Hemoglobin, 

Continua.... 
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Glycosylated A1a 1" OR "Hb A1a-1" OR 
"Hemoglobin, Glycated A1b" OR "A1b 
Hemoglobin, Glycated" OR "Glycated A1b 
Hemoglobin" OR "Hb A1b" OR "Hemoglobin, 
Glycosylated A1b" OR "A1b Hemoglobin, 
Glycosylated" OR "Glycosylated A1b 
Hemoglobin" OR "Glycated Hemoglobin A1c" OR 
"Hemoglobin A1c, Glycated" OR "Glycosylated 
Hemoglobin A1c" OR "Hemoglobin A1c, 
Glycosylated" OR "GlycatedHemoglobins" OR 
"Hemoglobins, Glycated" OR "Hemoglobin, 
Glycosylated" OR "Glycosylated Hemoglobin" OR 
"Glycated Hemoglobin" OR "Hemoglobin, 
Glycated" 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Apêndice D: Estratégias de busca usadas em cada base de dados. 

Bases de 
Dados 

Estratégias 

Portal da BVS 
(português e 

espanhol) 

("diabetes mellitus tipo 2" OR "diabetes do tipo 2" OR "diabetes 
mellitus de inicio gradativo" OR "diabetes mellitus de inicio na 
maturidade" OR "diabetes mellitus de inicio no adulto" OR "diabetes 
mellitus estavel" OR "diabetes mellitus não dependente de insulina" 
OR "diabetes mellitus naoinsulino-dependente" OR "diabetes 
mellitus nao insulinodependente" OR "diabetes mellitus resistente a 
cetose" OR "diabetes tipo 2" OR "DMNID" OR mody OR "diabetes 
mellitus tipo 2" OR "diabetes mellitus de inicio em lamadurez" OR 
"diabetes mellitus de inicio lento" OR "diabetes mellitus estable" OR 
"diabetes mellitus no insulino-dependiente" OR "diabetes mellitus no 
insulinodependiente" OR "diabetes mellitus resistente a lacetosis" 
OR "DMIM" OR diabetes) AND (cacau OR cacaueiro OR 
"theobromacacao" OR chocolate OR cacao) AND ( db:("LILACS" 
OR "IBECS" OR "campusvirtualsp_brasil" OR "LIS" OR "MedCarib" 
OR "PREPRINT-SCIELO")) 

Portal da BVS 
(Inglês) 

("diabetes mellitus, type 2" OR "diabetes mellitus, adult-onset" OR 
"diabetes mellitus, ketosis-resistant" OR "diabetes mellitus, ketosis 
resistant" OR "ketosis-resistant diabetes mellitus" OR "diabetes 
mellitus, maturity-onset" OR "diabetes mellitus, non insulin 
dependent" OR "diabetes mellitus, non-insulin-dependent" OR 
"diabetes mellitus, noninsulin-dependent" OR "diabetes mellitus, 
noninsulin dependent" OR "diabetes mellitus, slow-onset" OR 
"diabetes mellitus, stable" OR "stable diabetes mellitus" OR 
"diabetes mellitus, type II" OR "maturity-onset diabetes" OR 
"maturity-onset diabetes mellitus" OR "MODY" OR "NIDDM" OR 
"noninsulin-dependent diabetes mellitus" OR "type 2 diabetes" OR 
"type 2 diabetes mellitus" OR "non-insulin-dependent diabetes 
mellitus" OR "maturity-onset diabetes mellitus" OR "maturity onset 
diabetes mellitus" OR "noninsulin-dependent diabetes mellitus" OR 
"noninsulin dependent diabetes mellitus" OR "slow-onset diabetes 
mellitus" OR "adult-onset diabetes mellitus" OR diabetes) AND 
(cacao OR "cocoa plant" OR "plant, cocoa" OR theobroma OR 
"cocoa tree" OR "tree, cocoa" OR cocaoOR cocoa OR "dark 
chocolate" OR chocolate) AND ( db:("LILACS" OR "IBECS" OR 
"campusvirtualsp_brasil" OR "LIS" OR "MedCarib" OR "PREPRINT-
SCIELO")) 
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Pubmed 

("diabetes mellitus, type 2" OR "diabetes mellitus, adult-onset" OR 
"diabetes mellitus, ketosis-resistant" OR "diabetes mellitus, ketosis 
resistant" OR "ketosis-resistant diabetes mellitus" OR "diabetes 
mellitus, maturity-onset" OR "diabetes mellitus, non insulin 
dependent" OR "diabetes mellitus, non-insulin-dependent" OR 
"diabetes mellitus, noninsulin-dependent" OR "diabetes mellitus, 
noninsulin dependent" OR "diabetes mellitus, slow-onset" OR 
"diabetes mellitus, stable" OR "stable diabetes mellitus" OR 
"diabetes mellitus, type II" OR "maturity-onset diabetes" OR 
"maturity-onset diabetes mellitus" OR "MODY" OR "NIDDM" OR 
"noninsulin-dependent diabetes mellitus" OR "type 2 diabetes" OR 
"type 2 diabetes mellitus" OR "non-insulin-dependent diabetes 
mellitus" OR "maturity-onset diabetes mellitus" OR "maturity onset 
diabetes mellitus" OR "noninsulin-dependent diabetes mellitus" OR 
"noninsulin dependent diabetes mellitus" OR "slow-onset diabetes 
mellitus" OR "adult-onset diabetes mellitus" OR diabetes) AND 
(cacao OR "cocoa plant" OR "plant, cocoa" OR theobroma OR 
"cocoa tree" OR "tree, cocoa" OR cocao OR cocoa OR "dark 
chocolate" OR chocolate) 

Embase 

('diabetes mellitus, type 2'/exp OR 'diabetes mellitus, type 2' OR 
'diabetes mellitus, adult-onset' OR 'diabetes mellitus, ketosis-
resistant' OR 'diabetes mellitus, ketosis resistant' OR 'ketosis-
resistant diabetes mellitus'/exp OR 'ketosis-resistant diabetes 
mellitus' OR 'diabetes mellitus, maturity-onset'/exp OR 'diabetes 
mellitus, maturity-onset' OR 'diabetes mellitus, non insulin 
dependent'/exp OR 'diabetes mellitus, non insulin dependent' OR 
'diabetes mellitus, non-insulin-dependent'/exp OR 'diabetes mellitus, 
non-insulin-dependent' OR 'diabetes mellitus, noninsulin-dependent' 
OR 'diabetes mellitus, noninsulin dependent' OR 'diabetes mellitus, 
slow-onset' OR 'diabetes mellitus, stable' OR 'stable diabetes 
mellitus' OR 'diabetes mellitus, type ii'/exp OR 'diabetes mellitus, 
type ii' OR 'maturity-onset diabetes'/exp OR 'maturity-onset diabetes' 
OR 'mody' OR 'niddm'/exp OR 'niddm' OR 'type 2 diabetes'/exp OR 
'type 2 diabetes' OR 'type 2 diabetes mellitus'/exp OR 'type 2 
diabetes mellitus' OR 'non-insulin-dependent diabetes mellitus'/exp 
OR 'non-insulin-dependent diabetes mellitus' OR 'maturity-onset 
diabetes mellitus'/exp OR 'maturity-onset diabetes mellitus' OR 
'maturity onset diabetes mellitus'/exp OR 'maturity onset diabetes 
mellitus' OR 'noninsulin-dependent diabetes mellitus'/exp OR 
'noninsulin-dependent diabetes mellitus' OR 'noninsulin dependent 
diabetes mellitus'/exp OR 'noninsulin dependent diabetes mellitus' 
OR 'slow-onset diabetes mellitus' OR 'adult-onset diabetes 
mellitus'/exp OR 'adult-onset diabetes mellitus' OR 'diabetes'/exp OR 
diabetes) AND ('cacao'/exp OR cacao OR 'cocoa plant' OR 'plant, 
cocoa' OR 'theobroma'/exp OR theobroma OR 'cocoa tree'/exp OR 
'cocoa tree' OR 'tree, cocoa' OR 'cocao'/exp OR cocao OR 
'cocoa'/exp OR cocoa OR 'dark chocolate'/exp OR 'dark chocolate' 
OR 'chocolate'/exp OR chocolate) 

Web of Você pesquisou por: TÓPICO: ("diabetes mellitus, type 
2"  OR "diabetes mellitus, adult-onset"  OR "diabetes mellitus, 
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Science ketosis-resistant"  OR "diabetes mellitus, ketosis 
resistant"  OR "ketosis-resistant diabetes mellitus"  OR "diabetes 
mellitus, maturity-onset"  OR "diabetes mellitus, non insulin 
dependent"  OR "diabetes mellitus, non-insulin-
dependent"  OR "diabetes mellitus, noninsulin-
dependent"  OR "diabetes mellitus, noninsulin 
dependent"  OR "diabetes mellitus, slow-onset"  OR "diabetes 
mellitus, stable"  OR "stable diabetes mellitus"  OR "diabetes 
mellitus, type II"  OR "maturity-onset diabetes"  OR "maturity-onset 
diabetes mellitus"  OR "MODY"  OR "NIDDM"  OR "noninsulin-
dependent diabetes mellitus"  OR "type 2 diabetes"  OR "type 2 
diabetes mellitus"  OR "non-insulin-dependent diabetes 
mellitus"  OR "maturity-onset diabetes mellitus"  OR "maturity onset 
diabetes mellitus"  OR "noninsulin-dependent diabetes 
mellitus"  OR "noninsulin dependent diabetes mellitus"  OR "slow-
onset diabetes mellitus"  OR "adult-onset diabetes 
mellitus"  OR diabetes) AND TÓPICO: (cacao  OR "cocoa 
plant"  OR "plant, cocoa"  OR theobroma  OR "cocoa 
tree"  OR "tree, cocoa"  OR cocao  OR cocoa  OR "dark 
chocolate"  OR chocolate) 

Scielo 
(português e 

espanhol) 

("diabetes mellitus tipo 2" OR "diabetes do tipo 2" OR "diabetes 
mellitus de inicio gradativo" OR "diabetes mellitus de inicio na 
maturidade" OR "diabetes mellitus de inicio no adulto" OR "diabetes 
mellitus estavel" OR "diabetes mellitus não dependente de insulina" 
OR "diabetes mellitus naoinsulino-dependente" OR "diabetes 
mellitus nao insulinodependente" OR "diabetes mellitus resistente a 
cetose" OR "diabetes tipo 2" OR "DMNID" OR mody OR "diabetes 
mellitus tipo 2" OR "diabetes mellitus de inicio em lamadurez" OR 
"diabetes mellitus de inicio lento" OR "diabetes mellitus estable" OR 
"diabetes mellitus no insulino-dependiente" OR "diabetes mellitus no 
insulinodependiente" OR "diabetes mellitus resistente a lacetosis" 
OR "DMIM" OR diabetes) AND (cacau OR cacaueiro OR 
"theobromacacao" OR chocolate OR cacao) 

Scielo (inglês) 

("diabetes mellitus, type 2" OR "diabetes mellitus, adult-onset" OR 
"diabetes mellitus, ketosis-resistant" OR "diabetes mellitus, ketosis 
resistant" OR "ketosis-resistant diabetes mellitus" OR "diabetes 
mellitus, maturity-onset" OR "diabetes mellitus, non insulin 
dependent" OR "diabetes mellitus, non-insulin-dependent" OR 
"diabetes mellitus, noninsulin-dependent" OR "diabetes mellitus, 
noninsulin dependent" OR "diabetes mellitus, slow-onset" OR 
"diabetes mellitus, stable" OR "stable diabetes mellitus" OR 
"diabetes mellitus, type II" OR "maturity-onset diabetes" OR 
"maturity-onset diabetes mellitus" OR "MODY" OR "NIDDM" OR 
"noninsulin-dependent diabetes mellitus" OR "type 2 diabetes" OR 
"type 2 diabetes mellitus" OR "non-insulin-dependent diabetes 
mellitus" OR "maturity-onset diabetes mellitus" OR "maturity onset 
diabetes mellitus" OR "noninsulin-dependent diabetes mellitus" OR 
"noninsulin dependent diabetes mellitus" OR "slow-onset diabetes 
mellitus" OR "adult-onset diabetes mellitus" OR diabetes) AND 
(cacao OR "cocoa plant" OR "plant, cocoa" OR theobroma OR 
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"cocoa tree" OR "tree, cocoa" OR cocao OR cocoa OR "dark 
chocolate" OR chocolate) 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Apêndice E: Tabela padronizada utilizada para extração de dados dos artigos incluídos na revisão. 
 
 

 

Estudo, 
ano (ref) 

N 
(estudo) 

Númer
o de 

perdas 

Tipo de 
estudo 

Comorbidade 
associada 

Caracterísri
cas da 

intervenção 

Local do 
estudo 

Desfechos 
analisados 

Média 
de 

idade  

Proporção 
de cada 

sexo 

Subproduto 
de cacau e 
quantidade 

utilizada 

Quantidade 
de 

polifenóis 

Medidas/ 
Desfecho  

Tempo 
de 

interven
ção 

Desfechos 
de 

interesse  

Resultados 
encontrados 
(resumo) 

                

                

                

                


